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Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

Mažoretky PREZIOSO TJ Sokol: Dvě semiﬁnále – tři zlata!!!
Na konci května jsme se my – mažoretky PREZIOSO účastnily dvou
důležitých soutěží. Jednalo se o semiﬁnále s hůlkou a pom – pomy, kde ty
nejlepší získávaly postup na ﬁnále mistrovství České republiky.
Dne 23. 5. naše skupina juniorek vyrazila s pom – pomy do malebného
městečka Rtyně v Podkrkonoší. Dopoledne jsme zabojovaly v pochodovém deﬁlé, přesně jako „Rocky Balboa“ a odpoledne jsme se převlékly
z boxerských kostýmů do „Motorkářů“. Byly jsme připraveny rozjet naši
show. Vládla skvělá nálada a byly jsme odhodlány vydat ze sebe maximum.
A přesně tak se stalo. Se svým výkonem jsme byly nad míru spokojeny. Konečně přišlo vyhlášení výsledků! Nervy byly napnuté, semiﬁnále se účastnil
i favorizovaný tým z Náchoda. Radostí jsme začaly skákat a objímat se – naši
„Motorkáři“ se evidentně porotě líbili. Byly jsme oceněny prvním místem
a vysokým bodovým ohodnocením. Kromě titulu Mistryň, zlatých medailí
a postupu na ﬁnále jsme získaly i první cenu V.I.P. poroty, kterou udělovala
zvláštní komise složená z významných hostů semiﬁnále.
Podobný pocit euforie jsme zažily o týden později, na semiﬁnále s hůlkou,
které se konalo v Písku. I přesto, že celý den byla obrovská zima a stadion,
kde se soutěž konala, několikrát za den skropil déšť, nehodlaly jsme se jen
tak vzdát a chtěly bojovat do poslední chvíle. Po pochodovém deﬁlé jsme
se již mohly radovat, neboť jak skupina kadetek, tak skupina juniorek obsadila první místo. Na pódiovou sestavu jsme nastupovaly odhodlaně, ale
s vědomím, že ostatní kvalitní soubory se také budou chtít prát o medaile.
Nakonec jsme si svoje umístění obhájily! Celkově se kadetky i juniorky staly
Mistryněmi semiﬁnále a odvezly si přímý postup na ﬁnále MČR.

Pódiová choreograﬁe POMS 2009.

Tyto dvě akce byly pro nás dny plné zážitků a příjemných překvapení.
Každou soutěž si dokážeme užít jako parta a zvláštní poděkování patří
samozřejmě trenérkám, ale také i rodičům, kteří jsou naši nejlepší fanoušci
na světě! (Další foto na str. 19).
Vaše PREZIOSO

Blatenské mažoretky TJ Sokol ve ﬁnále Mistrovství
ČR v mažoretkovém sportu
Blatenské mažoretky se zúčastnily semiﬁnále MČR s náčiním baton, které se konalo v Písku. Kadetky se 3. místem s postupem probojovaly do ﬁnále
soutěže v Hronově, které se koná tuto sobotu.
Ze semiﬁnále soutěže s náčiním pom pom, které se konalo v Přešticích, si obě skupiny Blatenských mažoretek přivezly pohár a čeká je ﬁnále soutěže
ve Vyškově.
(Další foto na str. 19).

Blatenské mažoretky otevírají od září
2009 skupinu minimažoretek.
Zveme všechny holčičky ve věku 5-6 let, aby
se na nás přišly podívat
v úterý 23.6.2009 v 16.00 hodin
do blatenské sokolovny.
Kontakt: Dana Strnadová
tel: 607 870 323
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A KTUALITY
Květen plný zábavy
v mateřské škole
SPORTOVNÍ SOUTĚŽ
V měsíci květnu jsme se zapojili do sportovní
soutěže pod názvem „Doskočíme do Kanady?“
Soutěžilo se v pětiskoku z místa a skákali opravdu
všichni. Zúčastnili se nejen děti z MŠ, ale i jejich
sourozenci, rodiče, prarodiče, příbuzní, pedagogové, zaměstnanci školní jídelny a provozní
zaměstnanci. Zažili jsme hlavně hodně zábavy
a legrace. Došlo i na vyhlášení nejlepších skokanů
v jednotlivých kategoriích: Daniel Říha / 3 - 6
let/, Barbora Opltová /7 - 12 let/, David Korous
/13 - 17 let/, Šárka Vydrová /18 - 49 let/, Pavel
Třeštík /18 - 49 let/, Jiří Třeštík /50 a více let/,
Anna Votavová /50 - více let/. Všem zúčastněným
děkujeme.
PLAVECKÝ VÝCVIK
Naši nejstarší - předškoláci dojíždí od začátku
května do plaveckého bazénu v Horažďovicích.
S velkým přemlouváním vždy opouští bazén a těší
se na další plaveckou hodinu.
VÝLET V MAČKOVĚ
Poděkování patří p. Hermanové z Mačkova,
která dětem z MŠ tento výlet zprostředkovala.
Děti si prohlédly areál s domácími zvířaty, jezdily
na koních a zaplavaly si v místním bazénu.

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Každým rokem přispějí i naši nejmenší svým
vystoupením na školní akademii. Tentokrát jsme
opravdu nezaháleli a připravili pro publikum hned
2 taneční vystoupení. Postavičky PAT a MAT
a jejich vtipné vystoupení roztleskaly diváky
a naši nejmenší ihned získali celé publikum. Dva
taneční páry /Lucka Bigasová x Zdenda Herzig
a Lucka Majerová x Domča Majer/ naopak diváky
dojaly k slzám.
VÝLET – ZÁBAVNÝ PARK NEPOMUK
26.5.2009 jsme společně s dětmi z MŠ Doubravice navštívili zábavný park v Nepomuku. Díky
pěknému počasí se výlet vydařil a děti si mohly
dostatečně užít všech nabízených atrakcí.
TABLO 2009
Každým rokem připravujeme tablo našich
předškoláků. Letos pod názvem „Z POHÁDKY
DO POHÁDKY“
Školní rok se sice blíží ke svému konci, ale
také v červnu a červenci připravujeme pro děti
spoustu akcí, činností a zábavy.
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Ke Dni dětí jsme připravili hru pod názvem
„ZTRACENÝ POKLAD“. Děti plnily vědomostní a sportovní úkoly, v cíli hledaly poklad
a opékaly vuřty.
Děti nacvičují pásmo písní, básní a tance u příležitosti VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, které se bude konat
koncem školního roku na OÚ v Záboří.
V červnu navštívíme děti v MŠ Doubravice,
pojedeme na výlet do zámku v Blatné.
V červenci děti předvedou své taneční vystoupení v programu konaném u příležitosti pouti
v Záboří. Tímto vystoupením zakončíme letošní
bohatě prožitý školní rok.
Dětem přejeme příjemné prožití letních
prázdnin.
Poděkování pochopitelně patří našim stálým
sponzorům , bez kterých by nebylo možné pořádat
akce pro děti v průběhu celého roku:
Ing. Josef Slavík Záboří ,
OÚ Záboří
Ing. Petr Kocian /Pekon/ Záboří
Jan Saudek fotograf Praha
ZD Lažánky
Za Mateřskou školu Záboří, Hanka Petlánová

Jak ukládat
vytříděný odpad do
zvonů legálně
Možnost pro drobné podnikatele zapojit
se do systému nakládání s odpady ve Městě
Blatná
Informujeme Vás o možnosti zapojení do
systému nakládání s odpady ve Městě Blatná.
Tato služba je určena především pro drobné
podnikatele, pro které by bylo výhodné vkládat vytříděný odpad do zvonů jako občané
města.
Pokud v rámci své podnikatelské činnosti
produkujete odpad sklo, plasty nebo papír
a chcete ho ukládat do zvonů na separovaný
sběr, nabízíme Vám možnost uzavřít smlouvu
s Městem Blatná o zapojení do systému pro
nakládání s komunálním odpadem. Smlouvu
lze uzavřít při produkci odpadu do 500 kg
za rok.
Cílem Města Blatná je pomoci hlavně Vám,
kdo máte poměrně malé množství odpadů, aby
jste jej nemuseli odvážet oprávněné ﬁrmě, ale
mohli využívat zvony u Vaší provozovny.
Návrh smlouvy naleznete na internetových
stránkách Města Blatná (www.blatna.eu).
Jako na původce odpadů se na Vás vztahují
povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech.
Jednou z povinností je odpad třídit a předávat
jej pouze oprávněným osobám. Pokud nebudete zapojeni do systému, nesmíte ukládat
vytříděný odpad do barevných zvonů, ale máte
povinnost ho předávat osobám oprávněným
k jeho převzetí dle zákona o odpadech.
Více informací na Odboru životního prostředí MěÚ Blatná, tel.: 383416233.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO
AMATÉRY A PROFÍKY
20. 6. 2009 OD 13.00 U
RYBNÍČKA V HAJANECH
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Jaké nás čeká v letošním červnu počasí?
Z PRANOSTIKY - ČERVNOVÉ DEŠTĚ
První medardovská vlna - „vítské děště“ bývají
výrazné, pokračují pak další dešťovou vlnou
„jánskými, či svatojánskými dešti“. Z kronik
jsme vybrali:
23.6.1280 - V předvečer sv. Jana Křtitele
odpoledne se snesl velký lijavec, který nadělal
mnoho škod: vyvrátil ze základů hradby na Hradě
pražském u kostela sv. Jiří, podemlel od základů
hradní zeď. Rovněž popukaly u kostela pražského
při dlouhé severní chodbě všechny klenby...
Roku 1455 okolo sv. Jana Křtitele tři dny bez
přestání pršelo. U Prahy byla veliká povodeň,
protože deště kolem Dobříše protrhaly hráze
rybníků...
Roku 1515 před sv. J. Křtitelem byl celou
noc prudký déšť. Z toho byla veliká voda, takže
u kol mlejnských hřídelové byli potopeni a mlíti
se nemohlo...
Roku 1696 na sv. J. Křtitele strhla se v okolí
města Poličky bouřka s krupobitím. Obilí bylo
potlučeno, okna v domech a obou kostelích
rozbita...
---------------------------------------Věříme, že chladné a deštivé počasí máme již
letos za sebou a čekají na nás slunné dny, které
opět do Blatné přivanou řadu turistů, kteří tak
budou moci obdivovat krásy Blatenska. I pro ně
jsou v červnu nainstalovány výstavy:
ČESKÁ KYTARA - MUZEUM BLATNÁ
J. SYNEK
- MUZEUM BLATNÁ
J. KARMAZÍN
- ZÁMEK BLATNÁ
--------------------------------------------Víte, co chtěli lidé vědět od kukačky?
- děti a malá chasa - kolik je mi roků?
- chasníci - pověz kolik roků budu sloužit ve
vojenském?
- panny - za kolik let se dostanu pod čepec?
- hospodyně - kolik ještě vychovám dětí?
- hospodář - kolik zlatých za korec žita?
- dědek s bábou - kolik nám zbejvá roků
kdo hrával v lotynce, žádal si poradit šťastná
numera
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Indie 2009
(Pokračování z minulého čísla)
Během konverzace o papežích s opilým starcem přemáhám záchvaty smíchu a mamina zatím
šťouchá paní domu, a nabádá ji, ať si lokne mešního vína, že třeba pak taky začne mluvit anglicky
a zároveň odhání Sunilova dvě malá zkumavková
dvojčata, která se s pískotem jak myši ženou za
jejím novým foťákem, který je větší a těžší než
leckterý Šivovo lingham. Kdosi odněkud přinesl
malé elektrické piáno a tak jsme spustily Jarošovský pivovar, Vínečko bílé a Ta naše hospoda.
Dům je v mžiku plný sousedů a v momentě když
se konečně po třetí písni zábava rozjede, je párty
rozpuštěna. Někdo mi sebral
piáno a Sunilův mladší bratr
Josh říká, že musíme okamžitě odejít, neboť nás čeká
rodina jeho snoubenky. No
tak to tady prostě chodí. Snoubenka Dia je krásná, něžná,
plachá, poslušná a studem se
zajíká, když mamině šepotá,
že počet dětí s Joshem, ještě
neplánovali. V Evropě bych
téhle pokojové květince dala
tak maximálně tejden, Joshovi
rodiče však nemohli vybrat
lepší nevěstu. Dia je v Indii
ideál.
Je Silvestr. „Co máte dnes
za program?“, ptá se Josh formálně, neboť vše je
pro nás již stejně zařízeno. Naplánovali nám čísi
svatební párty, kde jsme bohužel větší atrakcí než
novomanželé, zvláště pak pro nadržené indické
pubertální mladíky, jež se nemůžou dočkat, až si
beztrestně zatrsají s Evropankou. Oslněny světlometem z videokamery, pronásledovány nadšeně
výskajícím davem, strýcem, kterému říkáme
Kalamita, jeho fanaticky dobrotivou vlezlou
dcerou za ohlušujícího dunění hip hopu a bez
jediné kapky alkoholu se ve mně cosi zablokovalo
a prostě jsem tančit odmítla. Můj patrně nejhorší
zážitek z Indie. Tříhodinová novoroční půlnoční
mše v kostele na pláži pak byla paradoxně vysvobozením.
Jinak jsme v Quilonu snědly spoustu vynikajících ryb a mořských plodů, krabů a škeblí, které
jsme si vlastníma rukama nalovily s maminy kamarádkou Julií. Pily jsme čerstvou štávu z kokosových ořechů, fotily rybí trh, navštívily ostrůvek
v backwaters, na kterém mamina před lety bydlela
v chatrči a uklidnily se, že proti všem logickým
závěrům tady tsunami žádné škody nezpůsobila.
Sunilův otec nás vzal na projížďku rybářskou lodí,
kterou nechal matku kormidlovat, a přitom jsme
pozorovali hejna delfínů kolem nás.
Stýskalo se mi tam po „ pravé“ Indii, po hinduistech, po dhálu, palak panýru a po rikšách.
Hlavně se mi ale stýskalo po svobodě. Máme už
té manipulace dost, takže konečně odjíždíme na
nejjižnější cípek Indie do Kanyakumari.
Vstáváme v půl 6 ráno a běžíme na pobřeží.
Těžko uvěřit, že ty davy lidí tu nečekají na metalový koncert či fotbalový zápas, nýbrž jsou to
pouze „fanoušci“ východu slunce, kteří stojí a visí
na zdích kde se dá, pískají, modlí se, fotí a to
sluníčko normálně vytleskávají. Někteří se slzami
v očích, aby ne, vždyť jsou tu poutníci, kteří za
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sluníčkem přijeli až z Radjasthanu, což může trvat
taky týden. Když slunce vyjde, Indouši se začnou
koupat a polonahé stařeny dovádějí ve vlnách se
Šivovo linhamem (falický symbol). Mám pocit, že
ten zbylý milion lidí, co se nekoupe, se se mnou
chce fotit a to nejen proto, že mám na sobě sárí,
neboť občas vezmou za vděk i matkou v pandžábí,
o které si tu i letos myslí, že je moje sestra. (to už
pak raději sama překotně dodávám, že ona je ta
starší. Kdo ví, mohla bych dopadnout ještě hůř.)
„I want to have a SNAP with you, mum“
zmáčkne mě tlustá indická matróna a nezajímá
ji, jestli souhlasím, že si mě budou fotit či ne,
neboť ona už má ve společnosti takové postavení,
že jí se neodporuje. Začínám toho mít dost, když
v tom mě přepadne pan učitel s tlupou holčiček

a vysvětluje, že spousta dětí je chudá, ať jim prý
dám nějaké peníze pro školu a nebo za tímto
účelem zkontaktuji boháče v Čechách. No to by
se asi Krejčíř divil…. Nedám. Nedám a nemám
s tím problém, přece víme, že nejbohatší lidé žijí
v Indii. Problém s tím ale mám snad ve všech
ostatních případech, žebrajících je tu moc a nevím
podle čeho se rozhodnout.
Odjíždíme indickým zájezdem do Rameshwaranu se zastávkou v Maduraji. Autobus, ve
kterém se v podstatě nedá sedět, uhání v hicu po
dálnici rychlostí 40 km za hodinu. Cestuje s námi
rodina z Delhi s dcerkou „Nová Indie“, chuděra,
taková hezká oplácaná a ona se paří v džínech.
„V Maduraji jsou nádherný chrámy, uvidíš, tam
se ti bude líbit“, snaží se mě rozveselit matka.
V Maduraji sice nádherný chrámy jsou, jenže
schovaný, nebot´ se rekonstruují, takže je vidět
úplný prd. Vracíme se do „ cestovky“ a je nám
oznámeno, že náš bus už dál nepojede, že tu máme
přespat a pokračovat zítra. My jsme si ale zaplatily
a chceme jet dnes, chceme spát v Rameshwaranu,
přesto, že nám 3 Indouši vysvětlují, že je pro nás
samozřejmě lepší to, co navrhují oni. Tak to teda
ne, mamina začíná řvát, chceme zpátky peníze,
zavoláme ambasádu a policii. Už jsem si trochu
zvykla, že matka v Indii odhaluje své agresivní
já, které u ní v Čechách propuká snad jen při
výrocích Davida Ratha, přesto se jen těžko ubráním smíchu. Zůstávám kupodivu celkem pasivní,
nicméně když přestane křičet mamina začnu řvát
já. A jako tůr (je sensační moci seřvat tolik chlapů
najednou, vlastně se mi takové příležitosti ještě
nikdy v Evropě nedostalo!). Naše hysterie zapůsobila. Přistavili autobus s usměvavým hezkým
řidičem, který nás v noci samotné odvezl do Rameswaranu (3 hodiny cesty). V autobuse jsme si
na oslavu otevřely becherovku. „ Tys je ale pěkně
seřvala, to ses vážně tak strašně rozzuřila?, ptá se
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mě mamina starostlivě. „Ne, mně to bylo celkem
fuk, jen tam měli v tom kanclu dobrou akustiku.
Na zdraví!“
V 1 v noci nás řidič vysadil a ubytoval v zavšiveném poutnickém hotelu plném komárů a vrátil
se do Maduraje. Druhý den ráno už se pro nás, tak
jak slíbil, nezastavil, aby nás vzal na prohlídku
po okolních chrámech a oběd, který byl v ceně
zájezdu. Jooooo to je ta Incredible India, směji se
a začíná mi být dobře...tak nějak indicky.
Celý den zevlujeme po chrámu a pozorujeme
dovádějící poutníky, kteří se nechávají polévat
vodou ze 22 studní a pak se všichni postaví do pozoru a nechají se vyfotit. Matka se snaží naprosto
marně a zbytečně vysvětlit, že se jí nemají koukat
do objektivu. Stejně tu nikdo nerozumí žádný řeči,
ani tý tamilštině co je v průvodci, ani malayalamštině
ani kannádštině a když někdo
náááhodou mluví anglicky, tak
má tak silný přízvuk, že tomu
není rozumět. Co by to bylo
za fotku, kdybychom nestáli
s úsměvem v pozoru?
Rameshwaran mě uklidnil,
líbí se mi, je to „ opravdová“
Indie, odtud přeci postavil
Hanuman most na Srí Lanku,
aby po něm Rama přešel a vysvobodil Sítu. A dokonce jsme
tu našly i malého Nepálce, co
vaří severoindická jídla, jupííí
!!! A lup! Už nás obral rikšák,
bolí mě v krku, rozbila se mi nabíječka a navíc
mám poprvé v životě zácpu, což je v Indii problém téměř perverzní.
Danuskody je výběžek, ze kterého je prý
vidět na Srí Lanku. My ale trávíme den s rybáři.
Pomáhám jim vytahovat sítě. Je to děsná dřina,
kterou prý dělají 2 krát denně. 30 lidí po 3 hodinách vylovilo 3 košíky ryb, co ženy na hlavách
odnášejí 3 km do vsi.
U chrámu potkáváme „ Novou Indii“ z našeho zájezdu. „To sárí Ti ohromně sluší“, říká mi
s úsměvem. „ Já sárí nemám ráda, ale budu ho
muset nosit, až se vdám, takže do té doby si chci
užít džínů.“ Hmmm, docela ji vlastně chápu.
Vracíme se do Maduraje a celý den nakupujeme. „Chci pandžábí, bavlněné, veselé barvy,
hlavně žádnou hnědou ani oranžovou“, vysvětluje máma v obchodě. Posaď se, já vím naprosto
přesně co je pro Tebe nejlepší, praví prodavač
a v mžiku nás obklopuje záplavou rezavo-hnědo-oranžových modelů z krepsilonu či šifonu,
pro jistotu přidá ještě tmavě žlutou a posranou
zelenou, aby se blejsknul jaký má sortiment.„
Not this colour!! I want PINK!“ No problem...
a na pultě přistane 5 odstínů oranžové. THIS is
PINK, praví prodavač nekompromisně, Perfect
for you, very good quality!
„Ale já chci KOTOOON!“ ječí mamina
nepříčetně tak jako na komunisty v Quilonu či
na podvodníky z cestovky. Of course!, vytáhne
obchodník vítězoslavně bílé pyžamo s pomněnkami. Těžko by člověk čekal, že může narazit
ještě na něco horšího, než je direktivní prodavač.
A přeci! Jsou tu! Mladičké prodavačky, které se
táhnou jako těsto a člověk na ně musí křičet, aby
byl vůbec obsloužen. Průměrný počet byl 8 až 10
„ prodavaček“ na jednu malou prázdnou prodejnu,
(pokrač. na str. 8)
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Historie ﬁrmy Resonet z Blatné
(Pokračování z minulého čísla))

Druhým výstavním exponátem světové
úrovně byla legendární první česká blatenská
dřevo-masivní elektrofonická kytara Resonet
– Grazioso, která je přizpůsobena na hru ve
vyšších polohách hmatníku krku. Kytara má tři
samostatné snímače, které mají otočné ladící
pólové nástavce pro každou strunu samostatně.
Kytara má tři rejstříkové klapkové přepínače
ovládající jednotlivé snímače. Snímače mají
různá umístění vzdálenosti a tím je dáno rozlišné
zabarvení zvuku a výstupního signálu.
Kytara má dva ladící potenciometry – tónovou
První česká kytara originál clonu (knoﬂíky) a speciální světově unikátní
RESONET - GRAZIOSO mechanickou vibrátovou páku na pružinovém
(1955).
principu, kterou si nechal blatenský vynálezce
Vladimír Vlček patentovat. Pákou ovládanou mechanicky malíčkem ruky
se uvolňuje napětí strun a tím se snižuje ladění nástroje o půl tónů.
Všechny tři vystavené blatenské hudební exponáty na EXPO 58 v Bruselu, měly jednotnou barevnou úpravu, transparentní modroﬁalový lak, aby
se zdůraznila přírodní struktura dřeva a veškerá mechanika a kovové části
nástrojů byly pozlaceny 24 karátovým zlatem za tehdejší měnu 5400 Kčs.
Třetím výstavním exponátem byla na EXPO
58 v Bruselu blatenská havajská kytara Resonet
– Arioso. Na unikátní české havajské kytaře
byly poprvé využity tři nové speciální dvojité
magnetické snímače z vývojového střediska pana
Vladimíra Vlčka. Každý snímač měl nastavitelné
pólové nástavce pro každou strunu odděleně, která
umožňovala otáčením nastavení – štelování každé
struny odděleně a vyrovnávala tak magnetickou
nestejnorodost jednotlivých strun. Tím se výstupní napětí snímače zvětšovalo nebo zmenšovalo
a umožňovalo stejnosměrné nastavení síly zvuku
Elektrická havajská
kytara RESONET – ARI- všech strun.
OSO (1955).

Pólové nástavce obou snímačů jsou na dvou různých místech každé struny,
proto je charakter snímaného signálu u obou snímačů různý.
Rozmanitým nastavením bylo možné určovat poměr signálu a tím ovládat
barvu zvuku od ostrého, kovově znějícího až po měkký zvuk a jednoduchý
základní tradiční zvuk havajské kytary.
Pro ovládání barvy zvuku měl nástroj tři otočné ladící potenciometryknoﬂíky. První ovládal hlasitost, druhý míchal signál z obou snímačů a třetí
potlačoval vysoké tóny zvuku. Havajka se dala připojit banánky k rádiu,
gramofonu nebo k zesilovači. Jakost zvuku záležela na kvalitě používané
zesilovací a zvukové aparatury.
Výrobní družstvo Dřevokov mělo 8 - 10 rozmanitých výrobních provozoven po celém okrese a celkem 270 – 300 zaměstnanců. Měsíční malosériová
výroba se pohybovala od 250 – 300 kusů nástrojů a měsíční plat zaměstnanců
se tehdy pohyboval od 850 – 1250 Kčs. V roce 1960 činil objem zahraničního
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exportu ve výrobním družstvu Dřevokov přes 1,5 milionu korun. Vyrábět
kytary v této době byl vynikající obchodní sortiment, jelikož dobré jméno
českým kytarám a hlavně propagaci zajistila světová výstava EXPO 58
v belgickém Bruselu.
V USA podobný model značky Fender – Stracocaster se prodával za 1240
dolarů! Česká unikátní kvalitní blatenská basa FUTURAMA Electric bass
- ARCO stála pouhých 52 liber a kufr - tvrdé pouzdro na kytaru stálo kolem
6 - 7 liber. Zahraničnímu kapitalistickému západnímu obchodu tehdy u nás
nikdo pořádně nerozuměl a nástroje byly na zahraničním trhu cenově až
směšně laciné. Kolik kytary stály tehdy na našem trhu, jsem se od žádného
žijícího pamětníka prozatím nedozvěděl.
Na tehdejší dobu to byly kvalitní a znamenité nástroje ruční malofakturní
výroby plně srovnatelné se současnou zahraniční světovou špičkou. Na české
elektrické kytary po válce v 50. letech minulého století hrávala obrovská
spousta evropských hudebníků, vyprávěli pamětníci.
Na elektromagnetické snímače značky Resonet, od evropského zakladatele snímačů Ladislava Kořána a blatenského vynálezce Vladimíra Vlčka
a slavné nástroje blatenských vývojářů z výrobního družstva Dřevokov, elektrickou kytaru Resonet – Grazioso, začínal například účinkovat legendární
kytarista George Harrison z Beatles, Albert Lee, Gerry Borsden, Jimmy Page
z Led Zeppelin, Eric Clapton atd.
Elektrickou raritní basu Resonet – Arco používal
z legendární skupiny Led Zeppelin ve studio baskytarista John Paul Jones a nahrál na ni z třetí desky
alba slavnou píseň Bron-Y-Aur Stomp. Blatenské
tovární kytary používali tehdy pro svoji přijatelnou
lidovou cenu hudebníci z celé východní i západní
části celé Evropy.
Jedna z nejvzácnějších instrumentů z celé Beatles
edice je první elektrická kytara George Harrisona.
Byla zakoupena v obchodu Hesey´s Misic Store
v Liverpoolu v listopadu 1959 a patří mezi nejžádaGeorge Harrison – nější sběratelské nástroje. V dnešní době na celém
The Beatles.
světě existuje už jen asi 20 nástrojů v originálním
zachovalém technickém stavu.
Doslovný překlad zahraničního článku: Kytary Georgie Harrisona
Když šel Harrison 20. listopadu do Hessy´s Music v Liverpoolu koupit
si novou kytaru, přemýšlel o Stratocasteru, ale skončil u této uhlazené tří
snímačové Futurami (v originále pod jménem Resonet Grazioso, vyráběné
společnosti Delicia v Československu, přejmenována na Selmer, který jí
dovážel do VB). Cena 55 liber, malé štěstí v těchto dnech.

George Harrison a česká kytara Resonet Grazioso.

Inzerce se chlubila, „že byla vyrobena z nejlepšího dřeva a je prakticky
nezničitelná“.
Harrison je viděn, jak na ni hraje na zkoušce na fotkách Larryho Partnera
a turné po Skotsku (květen-červen 1960), brával ji s sebou na výlet Beatles
do Hamburgu. Během druhého výletu do Hamburgu ji používal na jejich
prvním pořádaným nahrávání, při kterém mimo jiných, vznikla „ Cry for
a shadow“.
O měsíc později byla kapela zpět v Liverpoolu, a rapidně zkoušející
Harrison zatoužil po lepší kytaře. V interview pro Guitar Player (listopad´88)
se zmínil: „ Futurama byla pes na hraní. Měla nejhorší akci. Měla vynikající
zvuk, a byla na velmi dobré cestě v přepínání mezi třemi snímači a všemi
kombinacemi“. V knize Antolgy, Harrison vzpomíná na den, když našel
nástroj v Rushworth a Dreaper´s shopech v Liverpoolu.

Ročník 20 (30)

Blatná 12. června 2009

Paul šel se mnou, když jsem si kupoval Futuramu. Byla na zdi společně
s ostatními kytarami, Paul ji zapojil do zesilovače, ale nevyšel ani tón, tak
otočil hlasitostí doprava. Kytara měla tři kolébkové přepínače, jeden zmáčkl
a skrz zesilovače se ozvala všemohoucí rána a ostatní kytary popadaly na
zem. Moje matka za mě podepsala splátkový obchod ..“Záznamy ukazují,
že částku za kytaru splatil Brian Epstein. Co se stalo s Futuramou? V ´64. ji
Harrison dal do tomboly časopisu Beat Instrumental, ale vítěz se rozhodl, že
chce raději peníze, tak vydavatel Sean O´Mahoney pánovi zaplatil a kytaru
si nechal a má jí dodnes - konec překladu.
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Nemýlím-li se, tak jeden z jeho posledních „technických úkolů“ v Dřevokovu (následník fa. RESONET), byla prohlížečka na vejce. Také neměl
dobré vztahy s novým soudruhem předsedou v.d. Dřevokov a tak změna
zaměstnavatele byla dobrým řešením. Dřevokov potom hledal výrobní náplň
od předsíňových stěn až po výrobu zemědělských bran. Tedy od elektronických
hudebních nástrojů po těžkou kovařinu!“ vzpomínal jeho syn Jiří Vlček.

Elektrická havajská kytara RESONET AKORD (1954).

Jimmy Pege hrával na kytaru Resonet - Grazioso v The Early Days.

Polydor v roce 1961, vydal v Bulharsku LP The Betles, kdy na obalu desky je
vyfocena blatenská kytara Resonet – Grazioso.

K prvnímu lednu 1962 musela být výroba a nové připravené vývojové
modely elektrických kytar předány ČSHN Hradec Králové. 24. 2. 1962 se
změnil název družstva na „Lidové družstvo Dřevokov v Blatné“ a družstvo
změnilo částečně výrobu a převzalo k dřevovýrobě ve stejném objemu
výrobu zahradního nářadí, hrabičky, motyčky a věšáky. Po čase byla do
Blatné předána z Roudnice nad Labem výroba zemědělských bran, které se
vyrábí do dnešní doby.
Úspěšnému výrobnímu družstvu Dřevokov v Blatné, byl komunistickými
šibaly v rámci tzv. „vyčleňování“ sériové výroby „násilně odcizen“ (ukraden)
velice prosperující výrobní program. Možnost dalšího vývoje a výroby elektrických kytar byla slavnému konstruktéru a zkušenému vývojáři, vynálezci
panu Vladimíru Vlčkovi a Janu Hořejšovi zcela znemožněna!
To je stejné, jakoby v dnešní době dobře zajetá prosperující ﬁrma komunistického úspěšného podnikatele, musela na základě vládního nařízení
o „vyčleňování“ sériové výroby odevzdat celý svůj výrobní program a know-hou své konkurenci a byla jí nabídnuta výroba zahradních hrabiček..

Tak si myslím,
že je to možná dobrý návod, jak od komunistů dnes dostat zpět
znárodněný - ukradený majetek českých občanů!

Výrobní družstvo Dřevokov v Blatné se postupem času rozrostlo z malých
znárodněných soukromých provozoven živnostníků a řemeslníků z kraje na
třetí největší podnik v Blatné. V družstvu pracovalo mnoho vynikajících
a velice zručně šikovných řemeslníků, bývalých živnostníků, zabývajících
se stavbou drnkacích a smyčcových hudebních nástrojů. K 1. lednu 1983
zaměstnávalo výrobní družstvo Dřevokov celkem 281 zaměstnanců, z toho
191 žen z celého okresu.
Ve funkci předsedů družstva se vystřídalo mnoho pracovníků a uvádím
jen některé: František Bažata 1950 – 1953, Emil Čochner 1953 – 1956, Jiří
Spour – 1956 – 1962, Václav Krajzl 1962 – 1970
Od 1. 1.1966 se opět změnil název družstva na „DŘEVOKOV, výrobní družstvo Blatná.“ Toto označení používalo družstvo cca 40 let až do
30. 9. 2005.
Dne 1. 10. 2005 se družstvo přeměnilo na akciovou společnost Dřevokov
Blatná, a.s., a společnost převzala i původní kompletní výrobní program
družstva: zakázkové truhlářství, dřevovýrobu, strojírenskou a zámečnickou
výrobu, výrobu zemědělských bran, klempířské, instalatérské a topenářské
služby a výše uvedená akciová společnost funguje úspěšně do dnešní doby.
Předsedou představenstva akciové společnosti je nyní Vratislav Zelenka
a prokurista Josef Hodonický.
Fotograﬁe zaměstnanců výrobního družstva DŘEVOKOV

Vlastimil Kocourek nar. 1929
– zapojoval snímače.

Jiří Bartůšek nar. 1932 - technická kontrola a seřizování
nástrojů.

„Ocenění za vynikající práci“
A co bylo dál s legendárním českým konstruktérem a slavným vývojářem a vynálezcem elektrických kytar Vladimírem Vlčkem? A jak byl
za svoji vynikající tvůrčí práci, při vývoji elektromagnetického snímání
zvuku pro elektrické kytary, které reprezentovaly naši českou republiku na
mezinárodní světové výstavě EXPO 58 v Bruselu, bolševickými soudruhy
oceněn a odměněn?
„Myslím, že otec přešel v roce 1961 do Tesly Blatná, kde byl vedoucím
jednoho oddělení vývoje.

Jiří Bartůšek, slečna Řízská a pan Koutný při montáži havajských kytar.
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Od pana Kocourka a Bartůšky jsem obdržel dárkem blatenský snímač
Resonet Forte, který mne moc potěšil a srdečně za něho děkuji.

Zaměstnanci v. d. Dřevokov na výletě

Manželé Vlčkovi na návštěvě u Kořánů
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Ladislav Kořán a Vladimír Vlček patří mezi zakladatele elektromagnetických snímačů pro hudební nástroje v Evropě. Elektromagnetický snímač
značky Resonet z Blatné se stal základním pilířem pro vznik fenoménu české
elektrické kytary. První dva elektromagnetické snímače pana Ladislava
Kořána a Vladimíra Vlčka mělo první malé pianko Resonet, na kterém se
vyvíjelo a zkoušelo první elektromagnetické snímání zvuku, druhý model
piana Resonet 506 měl již tři magnetické snímače a následně bylo prováděno
konstruktérem panem Vlčkem zmenšování snímače pro rozmanité hudební
nástroje. Pan Jan Hořejš z Blatné sestavil první nejsilnější, nejmenší a nejcitlivější snímač Resonet – Universál, pro akustické jazz kytary Cremona,
který se dostal do výroby a souběžně přišel do výroby i speciální snímač
na havajskou kytaru Akord. Následně byl na havajské kytaře Arioso použit
nový polohově seřizovatelný, dvojitý model snímače.
V této době se prý výrobou
magnetických snímačů pro hudební nástroje začala zabývat i česká
ﬁrma Amáti Kraslice, ale neuspěla
na trhu, vyprávěla špatnou češtinou
a napůl německy pamětnice, pianistka a ladička pian paní Marie
Portová, která pracovala na výrobě
hlásek a piana ve ﬁrmě Resonet
u pana Kořána, kterého osobně
znala. O silnější a menší snímač
Resonet – Universál, který se prodával společně s akustickou jazz
kytarou Cremona Luby, byl prý
ale u hudebníků a zájemců o prodej větší zájem a výroba snímačů
v Kraslicích prý proto musela být První český snímač Resonet – Universál
ukončena.
pro kytary (1953).
Princip elektromagnetického snímače zvuku
Mechanicko-elektrický zdroj zvuku, tvořený permanentním magnetem, na
jehož jádře je navinuta indukční cívka. Rozkmitáme – li strunu drnknutím,
mění se periodicky při jejím vzdalování a přibližování vzhledem k pólu
magnetu magnetický tok, který prochází cívkou a jehož změny vyvolávají
v cívce indukované napětí. Vlastní tón kytary, poměrně slabý, se přivádí na
výstup zesilovače s reproduktorem a elektrickou cestou se tak zesilují.
Jednoduše řečeno,
celá elektrofonická kytara je vlastně jakousi malou elektrárnou, v níž
vyrábíme elektrickou energii o velmi nízkém napětí (asi 30mV). Kmitočet
tohoto napětí není však stálý, ale mění se v průběhu hry na nástroj. Tvar
a průběh kmitů nezkreslujícího snímače je pak totožný s časově rozvinutým
tvarem kmitu strun.

Prezentační výstava elektrických hud. výrobků
modelů Resonet v. d. Dřevokov z Blatné

Elektrický dvojkrký
RESONET r v.
1959/60.
Elektrická balalajka REZONET r v. 1959

Princip elektromagnetického
snímání tónů
M – trvalý magnet, T – magnetické
silokřivky, S – ocelová struna, C
– cívka snímače.

Elektrické příslušenství snímače.
S – struna nástroje, M – magnet
snímače, C – cívka snímače,
Z – zesilovač, R - reproduktor.

Znárodnění Kořánovy ﬁrmy RESONET
Po uvěznění Ladislava Kořána byla za jeho nepřítomnosti na jeho ﬁrmu
Resonet nařízena státem nucená národní správa. O národního správce ﬁrmy
Resonet a její atraktivní výrobní hudební program se ucházela ﬁrma Harmonika Hořovice, a po několika správcích se později stal národním správcem
ﬁrmy Resonet v Blatné, dosavadní pracovník, geniální konstruktér a švagr
pana Ladislava Kořána, vývojář a vynálezce pan Vladimír Vlček z Blatné,
který byl spolu s panem Kořánem u zrodu prvního vývoje a výroby elektromagnetického snímání zvuku na elektrickém pianu Resonet a snímače
pro české kytary.
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NET a jeho byt, sestávající se ze dvou místností a příslušenství na základě
usnesení okresního soudu v Blatné ze dne 21.5. 1952 čj. Z36/52 nařízena
exekuční likvidace.
Na základě rozhodnutí Lidového soudu v Blatné dne 13.11. 1952 č.j.
E/3652 byl veškerý majetek a fa. RESONET bez souhlasu uvězněného
majitele likvidován a prodán za stanovenou soudní znaleckou cenu.
Pro názornost uvádím příklad, jak tehdy v 50. letech zločinný komunistický režim likvidoval majetek českých živnostníků. Poslední vyrobené
nové elektromagnetické piano Resonet 506 v ceně 13 500,- Kčs bylo při
nařízené likvidaci prodáno zájemci do Plzně za „odhadní cenu“ 50:1 za
cenu 270,- Kčs!

Marie (Kořánová) Vlčková - Vladimír Vlček *2. 4. 1915 – 13. 1. 1994.

Tento mimořádně talentovaný cílevědomý technik a vynálezce si vzal
za ženu sestru majitele blatenské ﬁrmy Resonet, pana Ladislava Kořána.
Marie (Kořánová) - Vlčková, navrhla pro ﬁrmu svého bratra (graf. návrh
tvaru), slavnou obchodní ﬁremní značku - logo RESONET, znázorňující
šíření zvukových vln.

Dům v Blatné, kde bydlel L. Kořán se svojí rodinou v r. 1950.

logo ﬁrmy RESONET pana Ladislava Kořána.

Všech 14 zaměstnanců fa. Resonet, včetně vynikajícího vývojového
konstruktéra, technika a vvnálezce pana Vladimíra Vlčka zaměstnal nový
majitel, který ﬁrmu Resonet při nařízené likvidaci výhodně koupil a tzv.
„začlenil“ do své výroby (bez souhlasu vlastníka) i unikátní kompletní
výrobní program dokončeného elektromagnetického snímače pro hudební
nástroje a elektrické piano RESONET 506.
Nový majitel, nové založené Lidové družstvo dřevozpracující spol.
s r.o. v Blatné, převzalo kompletní výrobní program na údajnou vlastní žádost
zaměstnanců Josefa Růžičky a pana Jana Hořejše, (bez souhlasu uvězněného
majitele a vlastníka patentu elektromagnetického snímače zvuku), nuceně
zlikvidované ﬁrmy Resonet.
Předsedou družstva by tehdy Emil Čochner a později Milan Halák. Do
nově vzniklého Lidového družstva byli postupně přijímáni za členy a tzv.
„začleňováni“ i další komunistickým systémem likvidovaní živnostníci zabývající se v okrese Strakonice výrobou strunných a smyčcových hudebních
nástrojů. Firma Resonet byla „začleněna“ do výše uvedeného výrobního
družstva dne 1. března 1952.

Vladimír Salivar a Jiří Janků v blatenském zámeckém parku.
V tomto domě v Blatné, bydlel ve 3. patře vpravo konstruktér kytar Vladimír
Vlček s rodinou od roku 1948 -1993.

Komunistický systém po uvěznění Ladislava Kořána v 50. letech, ale
novému národnímu správci vývojáři Vlčkovi moc nedůvěřoval, jelikož měl
za manželku sestru uvězněného Ladislava Kořána. V této době byl záměr
komunistů znárodňovat a likvidovat soukromé podniky a provozovny
drobných živnostníků měly možnost svoji výrobu ukončit, a nebo si založit
výrobní družstvo.
Firma Resonet bez svého majitele se potýkala se značnými ekonomickými
a zejména odbytovými problémy, jelikož pan Vlček, který ﬁrmu spravoval,
byl sice talentovaný technik, ale nebyl manager, podnikatel a nerozuměl
obchodu. Firma Resonet se postupně dostávala bez svého uvězněného
majitele do ﬁnančních problémů. Po čase byla na provozovnu fa. RESO-

Slavnostní vernisáže výstavy v Městském muzeu se na pozvání účastnil
i nejstarší žijící pamětník, pan Vladimír Salivar z Blatné, který poskytl ve
starém krásném zámeckém parku do záznamu reportážní exkluzivní rozhovor a doplnil chybějící informace z historie výroby elektrických hudebních
nástrojů vyráběných v městě Blatné.
Pokračování v příštím čísle
Poznámka:
Dne 3. 6. 2009 byla na výstavě kytar v Blatné natočena televizní reportáž
do pořadu - Toulavá kamera. Vysílání o unikátní blatenské výstavě kytar,
bude dne 14. června 2009 dopoledne na televizním kanálu ČT1.

Jiří Janků
autor výstavy - Česká kytara
www.muzeumkytar.cz
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Indie (pokrač. ze str. 3)
„ prodavaček“ na jednu malou prázdnou prodejnu, z čehož ta nejaktivnější nás obsluhovala
tempem České Dráhy (Času Dost) a zbytek čuměl.
Stejný typ servisu panoval i v restauracích, kde
navíc ještě funguje striktní dělba práce, takže když
jsem polila stůl vodou, trvalo 10 minut, než byl
přiveden „velitel hadru“, který byl zplnomocněn
to utřít, zatímco ostatních 12 nevyužitých členů
personálu vyčkávalo až nastane čas jejich funkce:
dolévač vody, přinášeč soli, náročná dvojfunkce:
zapínač / vypínač větráku apod. Pořád čekám, kdy
se tu objeví ta Incredible Nová Indie, která nás
má ekonomicky převálcovat...
Jsme v Palani. Tak jako na každé poutní místo,
i sem se poutníci sjíždějí celou noc, v hotelu bubnují, zpívají a provádějí pudžu do 4 do rána, kdy
většina z nich vyráží do chrámu na posvátné hoře.
Náš hotel má výbornou! polohu hned u autobusáku, takže s výjimkou jedné hodiny mezi 2–3 ráno,
kdy je pro mě ze zcela nepochopitelných důvodů
ticho, nám nadšení autobusáci vesele troubí do
dveří (okna v pokoji nejsou). Po místnosti běhají
myši, sežraly mi kešu z kabelky a matka chrápe,
neboť si vzala prášek na spaní. Tak tohle je fakt
dovolená snů. V 5 ráno, kdy se mi na chvilku podařilo usnout mě budí klepání na dveře, hotelová
služba, zda prý chci kafe nebo čaj! KAFE!!!
Pod horou davy zpívajících hinduistů, zahaleny dýmem z ohně, padají na kolena, lehají
si do zbytků obětovaných kokosových ořechů,
slupek od banánů a rozdupaných květin a modlí
se k Lordu Muruganovi, jemuž je chrám zasvěcen.
Kolem mě se míhají oholené hlavy zpocených
poutníků oblečených v dhótí, žebráci, slon, prodavači, vnucující mi různé náboženské artefakty,
ale třeba i vodní pistole a plastikové náklaďáky.
Mám strach, abych na někoho, nebo něco nešlápla, brodím se davem, bordelem a bahnem bosa,
neboť na horu se v botách nesmí. Právě mi někdo
přišlápnul sárí, chce se mi čurat, a úzkostlivě
třímám svůj foťák, neboť mě již nějakou dobu
nepřátelsky pozoruje skupinka špinavých haridžanů. Unášena davem po schodech nahoru dávám
pozor, abych se nespálila o hořící ohně na každém
ze 750ti schodů. Na hoře čekají poutníci v cca 2
kilometrové frontě vinoucí se kolem chrámu, je
hic, zděšeně pozorujeme muže, který se po zemi
kutálí kolem a jeho dva vetché rodiče, co mu
v davu ukazují cestu, polévají ho vodou a utírají
zvratky. Zbídačených „válečů sudů“, kteří musí
11 krát chrám obkutálet, je zde více. Matka právě
fotí uprostřed roztančeného procesí, když se vedle
ní jedna dívka bezvládně skácí k zemi. Ostatní ji
zvednou a ona křičí, zmítá se a poulí oči. Sotva
se uklidní, zhroutí se někdo jiný a tak to pokračuje ve skupině přihlížejících dál. Asi kolektivní
vymýtání ďábla, domníváme se, neboť tu není
nikdo, kdo hovoří anglicky.
Z Palani odjíždím nadšena, takováhle místa
mám ráda. Jenže on ten odjezd nebude jen tak.
Před hotelem jsme potkaly zájezd komunistů se
sovětskou vlajkou, na které jsme již zdálky křičely
FUUJ!!! To bylo určitě znamení. Komunistu viděti, špatné nasedání do autobusu míti. Nádraží praská ve švech a nejsme na severu, kde stačí, když
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se bílá turistka na řidiče mile usměje a hned má
místo rezervované. Tady na nás všichni prdí, busy
přijíždějí narvaný, neumíme přečíst, kam jedou
a nikdo nám to nehodlá překládat. Ptám se a oni
se otočí zády. Takže se rveme, tak jako domorodci
( bohužel 3 krát do špatného autobusu). Vyšlo to
na počtvrté, mamina byla opět energičtější než
já, zaraženě se svěřuje, že si v davu někdo šáhl
na její evropský zadek. Welcome to Incredible
India, hihňám se jí.
Tirupati je prý nejnavštěvovanější poutní místo
světa. Přijíždíme utahané po nočním přejezdu, hotely jsou drahé a špinavé. Město je plné poutníků
s vyholenýma hlavami. Sedíme na schodech před
cukrárnou a jíme nějaký sladký koule, když kolem
nás začne procházet procesí hinduistů ze všech
koutů Indie. Matka se vrhne v dav a fotografuje.
Indouši šílí nadšením. Organizátoři z matky
taky šílí, neboť skupinky účastníků pochodu
se zastavují před jejím objektivem, předvádějí
náboženské tance, scénky a modlitby a procesí
jaksi ztrácí disciplinu. (To by Ghándí čuměl, jak
by mu matka rozprášila Solný pochod....pozoruji
v poklidu z povzdálí). KUNDA!!!! KUNDA
KUNDA!!! Burácí skupina nahých dědků v dhótí,
když vyskakuje s rukama nad hlavou před objektivem. Ztuhly mi všechny brvy a zaskočila mi ta
sladká koule, vyvalila jsem oči! Tady si úplně
beztrestně banda nějakejch starců vyřvává na
matku takovýhle sprosťárny, to je tady pro chlapy
ráj! ZASE!!! Nevěřícně pozoruji maminu, ono jí
to snad ani nevadí!!! Ta fakt tady musela žít v minulém životě! Druhý den ráno nám hoteliér pyšně
ukazuje fotografující matku v novinách a mamina
se mi pokoušela tvrdit, že starci v procesí prý
křičeli Góvinda... Já ale slyšela dobře!
Do posvátného chrámu na kopci je to 9
kilometrů a tak stoupáme po 3800 schodech
asi 4 hodiny. Fotografujeme obětování kokosu
a vnikly jsme i do haly, kde si poutníci, poutnice
a poutníčata holí hlavy, ze které jsme byly slušně a nekompromisně vykázány. Několik hodin
trávím v obchodech náboženských suvenýrů,
neboť urputně sháním obrázek bohyně Lakshmí
na růžovém lotosovém květu. Pantomimicky
v lékárně mladému Indovi vysvětluji, že potřebuji
projímadlo. O jeden trapas víc, no hlavně, když
mi bude dobře.
V zapadlé místní čtvrti potkáváme ryčící,
bubnující skupinu opilých mladíků, kteří kolem
rozhazují dělbuchy, jde z nich hrůza. To je nějaká
divná svatba… Mamina je samozřejmě odběhne
fotit. Je pryč asi 30 minut, jsem zoufalá a je mi
špatně, vrací se, prý je to pohřeb, fotila mrtvolu
mladíka, co se zabil na motorce. Vracíme se vysílené do hotelu. Matka udělala velikou chybu.
Nechala si v hotelu vyprat oblečení a prostěradlo.
Tak jak slíbili, tak prádlo připravené nebylo.
Prý tomorrow. Mamina se ale vzteká, neboť mi
odjíždíme za hodinu! Tomorrow, no problem.
Během toho, co v dlouhém bílém županu mamina
v recepci terorizuje tlupu negramotných Indoušů
a vyhrožuje, že pokud jí nevrátí prostěradlo, tak
na ně zavolá ambasádu, slzím v pokoji smíchy
a rozhodnu se, že napíšu tento deník. Where is
my Laundry I want it NOW!!! No tomorrow! no
tonight NOW!!!! Where is? Where is? Rozléhá
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se chodbami hotelu. I WANT MY BLANKET!!!
Vrací se zdrcená. It is very big problem, Sir, to
prostěradlo stálo 2000 rupií, lžu asertivně majiteli
hotelu, který na mě hledí s opovržením a naprostou netečností. Vrhnu se mu pod stolek, kde jsou
nová bělostná povlečení. Majitel sebou škubne
a na čele mu vyskočí žíla a už křičí: Tohle ne! To
je úplně nový to bylo drahý. No konečně tě něco
nasralo ty hajzle, vyrvu mu vítězoslavně prostěradlo z ruky: To naše bylo taky expensive! Mamina
si nové prostěradlo ihned zamilovala!
Ujíždíme do svatého města Kanchipuranu
a přemýšlíme, jak se asi v chaotické Indii žije našemu milému rigidně puntičkářskému hoteliérovi,
který nám v prázdném hotelu odmítl prodloužit
check out, i když jsme ho zahrnuly vlezlými
úsměvy a účelově obdarovaly pohlednicí Okolí
Bratronic. Kánčípurán je plný krásných chrámůů... A kruci – projímadlo z Tirupati zabralo.
Vrhám se k hlídači chrámu: Where is the toilet
please? „ Ha ja halálí, hádi Mahalkshmi temple,
odpovídá a ukazuje na věž chrámu. „ Ne, ne,
v chrámu už jsem byla, moc pěknej, já teď ale
potřebuji toalet, very urgent. Odpovídá úplně
stejně jako před tím. Obrátím se na skupinu kolemjdoucích „ Toilet, TO-I- LET!, BATHROOM,
WC!!! Please! Úpím…. Indouši krčí rameny.
V Kančipuranu NEROZUMÍ slovíčku záchod,
zatmí se mi před očima! Přeběhnu ulici do obchodu. Please do you have a toilet here? Na co
to potřebujete, mum, ptá se suveréně prodavačka,
která si asi bohužel myslí, že sháním nějaké zboží.
Se slzami v očích, jsem dohnaná k zoufalému činu
svůj problém pantomimicky naznačit. Prodavačka
pochopila (měla jsem jit na DAMU – dámu). Tak
to bylo svaté město Kánčípurán, známé hedvábným sárím…
To byla část letošní Indie z pohledu Valentýny.
Více a s obrazovým doprovodem se můžete dozvědět na přednášce 3. 6. v 19 hod. na Městském
úřadě.
Kamila Berndorffová
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Horažďovice – Letní slavnosti
Horažďovice jsou malebným městem na břehu řeky Otavy. Ve městě je zámek s přilehlými parky
a dobře zachovalé středověké jádro s množstvím památek. Je to jedna z oblíbených turistických zastávek na řece Otavě. Můžete zde navštívit městské muzeum, zámek, okolní parky, děkanský kostel, zříceninu hradu Prácheň … Uvidíte zde i Červenou bránu (jedna z nejstarších dochovaných bran v Čechách), masné krámy a další památky. Dominantou v oblasti rekreace je komplex krytého Aquaparku
(www.bazen.horazdovice.cz), dále skatepark, tenisové kurty, fotbalové a víceúčelové hřiště.
Významné letní slavnosti:
Poslední víkend v červnu (sobota 27. 6. 2009) se zde konají Slavnosti Kaše.
O dobovou autentičnost se postarají skupiny historického šermu, středověké hudby a historické
atrakce pro děti (dřevěný kolotoč a houpačky, střelba z kuší, kejklíři aj.) Horažďovické náměstí
se během slavností proměňuje v dobový řemeslný trh. Dále zde probíhá soutěž o nejlepší uvařenou kaši na rynku, největšího jedlíka kaše a také se na náměstí odehraje kašová bitva. V průběhu
dne se hrají divadelní a loutková představení pro děti, večer divadelní představení pro dospělé,
ohňová show a koncert Blanky Šrůmové. Dále slavnosti pokračují v neděli komorním koncertem
J. Langmajera a V. Greifa.
Poslední víkend v červenci (sobota 25. 7. 2009) se v Horažďovicích konají Jmeniny města.
Dopoledne bude vyhrávat dechovka Solovačka a skupina Melodion. Odpoledne bude věnované
zejména dětem, pro které byly připraveny pohádky TEArTR Rajdo Mlázovy , dále zde bude horolezecká stěna, lanovka přes řeku, balónková show, skákací hrad, skupina Jazzika ... Večer vystoupí
opět TEArTR Rajdo s divadelní hrou Ragnarök, aneb severské ražniči a sobotní večer ukončí
koncert skupiny JAM4U. Tento sobotní program obohatí i další večerní akce, které pořádají jiní
pořadatelé.
Přijměte proto naše pozvání do Horažďovic.
Jitka Chalupná, Město Horažďovice www.sumavanet.cz/horazdovice

Červnové koncerty Zámeckého
hudebního léta 2009 v Horažovicích
Vivat Carolus Quartus
v pátek 26.6. 2009 v 19.00 hod v sále zámku
v Horažďovicích
Určitě nemusíme našemu publiku představovat vyhledávaného herce a recitátora Alfréda
Strejčka a znamenitého kytaristu profesora
Štěpána Raka. Oba umělci se sešli při společné
práci již mnohokrát, za všechny úspěšné pořady
jmenujme alespoň cenou Unesco vyznamenaný
„Vivat Comenius“ věnovaný učiteli národů J.
A. Komenskému. Horažďovické publikum má
příležitost spolu s umělci prožít koncertní po-

Štěpán Rak.

ctu císaři a králi Karlu IV., Otci Vlasti. Pořad
Vivat Carolus Quartus byl sestaven v roce 2006
k příležitosti 690. výročí narození významného
českého panovníka. Všestranná osobnost Karlova
je tu prezentována souborem návodů na praktický
život pro lidi mocné i prosté (Morality). Moudrý
muž nám tu nabízí cestu, jak můžeme naplnit
svůj život. Brzy zjistíme, že uplynulá staletí jeho
odkazu neubrala nic na aktuálnosti. Seznámíme
se také s historickými událostmi z císařova života.
Umělecký přednes textů s průvodním slovem
na motivy z prací Jindřicha Pecky a Františka
Kožíka je rámován hudebními kompozicemi,
ve kterých jsou využity dobové popěvky. Pořad
slaví zasloužené úspěchy v mnohých městech
naší vlasti a tentokrát bude uveden právě u nás.
Nezapomeňte si datum koncertu důkladně označit
v kalendáři!
Až poletí andělé
v neděli 28.6. 2009 ve 14.00 hod v kostele
u hřbitova
Otec známého činoherce Jiří Langmajer st.
se nám představí v komponovaném pořadu Až
přiletí andělé s podtitulem komorní koncert hudby

Zábava v letním
kině
Bezděkov pořádá v neděli 5.7.2009 od
20,00 hod. zábavu v letním kině. K tanci a poslechu hraje skupina ASFALT - hudba všeho
druhu. Přijďte ochutnat vepřové speciality.
Srdečně zvou pořadatelé.
Obec Bezděkov a SDH ve spolupráci
s frimou Suda - truhlářství a zemědělská
výroba pořádá v sobotu 11.7.2009 od 11,00
hod. v letním kině Bezděkov tradiční Vepřové
hody. K tanci a poslechu hraje Malá muzika
Nauše Pepíka. Pěkná tombola vlastní výroby.
Srdečně zvou pořadatelé.
a poezie. Kromě zpěvu, hry na housle a recitace
uslyšíme Václava Greifa při doprovodné hře na
elektrický klavír, varhany a foukací nástroje.
Program je sestaven ze známých děl klasických
autorů (F. M. Bartholdy, A. Dvořák, G. Rosso,
G. F. Händel, ...) a českého jazzového skladatele
Jaroslava Ježka. Hudební díla jsou příhodně doplněna recitacemi ( J. Vrba, J. Seifert, K.H. Mácha,
...). Sváteční odpoledne s umělci je pozváním pro
posluchače všech věkových kategorií a pestrým
programem určitě zaujme. Zkuste po nedělním
obědě pro změnu něco jiného, než spánek před
Vaší televizí!
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Jak probíhala slavnost Božího Těla v Blatné
Ze vzpomínek mého otce,
JUDr. Františka Ptáčka, blatenského rodáka
(*14.8.1910, +24.8.2005)
Boží Hod svatodušní je pohyblivý svátek
ukončující velikonoční období (letos připadl na
31.5) a po uplynutí jedenácti dnů nastává svátek
Božího Těla. V současné době tento církevní
svátek uniká pozornosti veřejnosti, ale v období Rakousko-Uherské Říše se jednalo o jeden
z největších církevních svátků. Existuje obrázek,
jak sám císař pán kráčí v průvodu za Nejsvětější
svátostí.
Vzpomínám si dobře, jak se tento svátek slavil
v Blatné za mého mládí, tedy právě v době končícího starého Rakouska. Vzpomínání se odvíjí
z mého rodného hnízda, od Staré pošty, před níž
byl a stále ještě je rybník zvaný Sladovna. Ten
byl tehdy zarostlý puškvorcovým sítím. Večer
před Božím tělem přijel panský čeledín se žebřiňákem a pokosil na Sladovně několik fůr tohoto
puškvorcového sítí. Čerstvě pokosený puškvorec
vydává velmi pronikavou a příjemnou vůni Tímto
sítím se pokryly chodníky na Koubkově třídě a na
náměstí, tj. od věže k Fialům* a od sv. Václava*
k Beránkům, odtud ke Krátkým* a od Kohnů*
zase k hejtmanství. Tak se město připravovalo na
slavný průvod Božího Těla. Moje vzpomínky mlhavě registrují, že nebesa nad Nejsvětější svátostí
nosívali pánové Bažata, Chaloupka, tesař Říha,
Klásek, Kylberger. Byla to tehdy velká čest a tuto
funkci si držívali takřka doživotně vážení a usedlí
občané. Boží tělo bylo ovšem v prvé řadě svátkem
malých děvčátek, které maminky vyšňořily do
bílých nebo růžových šatiček, do rukou vložily
věnečky a košíčky s „cupaninou“, lístky květů,
které dívenky pohazovaly na chodník pokrytý
zeleným puškvorcovým sítím, před velebným
pánem s nebesy. Cupanina pozůstávala převážně
z okvětních lístků pivoněk. Za nebesy kráčeli
hodnostáři a představitelé města a státních úřadů
a za nimi spolky, korporace, živnostenská společenstva (např. řezníci se sekyrami). Ke slavnosti
patřil obvykle věneček zhotovený z pomněnek.
Průvod, který šel od věže k Fialům*, doprovázela hudba, hrající církevní písně (Chval, Sione,
Spasitele). Na trase průvodu byly postaveny čtyři

oltáře. Myslím, že první byl u lékárny*, druhý
u Veselých* vedle tehdejší pošty, třetí na náměstí
u Břicháčků* a poslední snad u Blažejů* vedle
městské váhy. Oltáře byly vyzdobeny lesem mladých zelených břízek. U každého oltáře se kněz
s průvodem zastavil, pan Prexl zahrál příslušné
intonace na harmoniu, které se zase stěhovalo
na kárce k dalšímu oltáři. U každého oltáře posvětil kněz věnečky, které mu účastnici průvodu
podávali. Jakmile se průvod hnul od oltáře, vrhli
se účastníci na březovou výzdobu a odnášeli si
domů aspoň kousek posvěcené větvičky na památku. Účast na průvodu byla obrovská, tehdy
se ještě stahoval venkov do Blatné a o nedělích
a svátcích byly ulice i náměstí plné. Nepsanou,
ale dodržovanou tradicí bylo, že městští lidé se
v neděli a o svátcích, tedy i o Božím Těle, procházeli zásadně od věže k Fialům*, kdežto venkov od sv, Václava k Beránkům a Zdráhalům*.
Tehdy o neděli a svátcích byly krámy dopoledne
otevřené, takže venkovští lidé si mohli kromě
účastni na jedné ze 3 nedělních mší také nakoupit. Samozřejmostí v neděli dopoledne byly také
plné všechny hospody, hodně se chodilo k Fialům
(později hotel Růže), taky na roku Purkyňovy
ulice a Koubkovy třídy (proti Fontánům*) byla
hospůdka, která nesla takový hanlivý název.
Pak tam bylo kloboučnictví pana Samce. Jedna
hospoda u Tajšlů byla taky v domě Matějovských
(dnes tam stojí Domov seniorů) v Nádražní ulici
před mostem a naproti U Kadleců.
Svátek Božího těla signalizoval, že se pomalu
blíží prázdniny. Škola končila 28. června, jelikož
29. 6. byl svátek sv. Petra a Pavla.
A zakrátko následoval další svátek, resp. slavnost, která se v Blatné tradičně slavila 5. července
v podvečer upálení mistra Jana Husa. To se konal
i lampiónový průvod k bývalé elektrárně* (u Podskalského rybníku), kde se zapálila symbolická
hranice za zpěvu „Na břehu Rýna“.
A za měsíc pak následoval svátek pro nás nejslavnější, Nanebevzetí Pany Marie 15. srpna, tj.
blatenská pouť. Ale to už je zase jiná historie.
* místa našim současným, zejména mladším,
občanům, již neznámá.
Prof. MUDr. Milena Černá

Turistické infocentrum Ciao…)
rozšiřuje své služby návštěvníkům Blatné
a zároveň podporuje soukromé podnikání v cestovním ruchu
• ubytování • stravování • kultura • sport •
• volnočasové aktivity • folklór • lidová řemesla •

Po dohodě s oddělením kultury MěÚ Blatná s cílem podpořit podnikatelské aktivity místních ﬁrem a rozšířit atraktivitu Blatné a okolí pro návštěvníky
vyzýváme subjekty podnikající v cestovním ruchu na Blatensku, aby se v případě
zájmu o bezplatnou prezentaci svých služeb turistům přihlásili se svojí nabídkou.
Tuto nabídku zdarma uveřejníme na webu infocentra. Zašlete svoji prezentaci
na e-mail: blatna@ciao.cz (nejlépe v textovém formátu + kvalitní fotograﬁe)
nebo kontaktujte naši kancelář – osobně se zastavte v městském infocentru
Ciao… pod věží nebo volejte na tel.čísla 383 323 100, 737 28 55 50.
Vendula Hanzlíková, městské turistické infocentrum Ciao… Blatná

Turistické infocentrum Ciao…
pro Vás
Regionální informační a mapové centrum
Ciao… Blatná

Než se rozběhne léto, zastavte se v městském infocentru a cestovní kanceláři Ciao… pro nové místní
i cestovatelské informace o turistických novinkách
a cestování vůbec. Nezáleží na tom, zda se chystáte
jen pěšky do zámecké obory, na kole do Kadova či
letadlem do Austrálie. Jsme tu pro Vás s profesionálními informacemi o cestování po našem krásném kraji
i po celém světě. A na důkaz toho, že k nám do Blatné
každoročně zavítá více návštěvníků – turistů, jsme pro
Vás připravili graﬁcké znázornění loňské turistické
sezóny. To je pro Vás v kompletní podobě připraveno
v malé expozici v infocentru.
Tip na výlet
Teplé jarní dny lákají k pěším i cyklistickým výletům a k objevování krásných míst naší vlasti. Abyste se
na svých toulkách neztratili a neminuli zajímavé místo
na své trase, máme pro Vás stovky map: k dispozici je
Vám široká nabídka cykloturistických map a průvodců.
S plánem v ruce o měřítku 1 : 50 000 se můžete kochat krajinou a přitom vždy snadno najdete správnou
cestu. Že jste ještě nebyli u Černého jezera ani u toho
Čertova? Je nejvyšší čas to napravit, vždyť je to za
humny a přitom už jen krok k bavorským sousedům.
Černé jezero je z těch šumavských největší (18,5 ha),
nejhlubší (39,5 m) a nejníže položené (1008 m). Za
své jméno vděčí okolním lesům, odrážejícím se ve
vodní hladině. Ledovcové jezero leží na území Chráněné krajinné oblasti Šumava 4 km severozápadně od
Špičáku. Vzniklo ve čtvrtohorách, kdy byla Šumava
zčásti pokryta ledovci. Voda z jezera odtéká Černým
potokem do Úhlavy a dále pak do Severního moře.
V minulosti bylo jezero využíváno k chovu ryb. V 90.
letech 19. století zde byl několikrát vysazen siven
americký a siven alpský. Od Černého jezera lze dále
pokračovat po cyklotrase k Bílé strži s jediným 13 m
vysokým vodopádem na Šumavě. Čertovo jezero je
druhé největší na české straně Šumavy (10,4 ha) a leží
na jihovýchodním svahu Jezerní hory. Voda z jezera je
odváděna Jezerním potokem do Řezné (Regen) a dále
pak až do Černého moře. Národní přírodní rezervace
Černé a Čertovo jezero - vznikla v roce 1992 z původní
přírodní rezervace z roku 1911. Své kouzlo má také
jezero Laka, Plešné jezero a jezero Prášilské. Ke všem
uvedeným jezerům dojdete po značených turistických
stezkách. Máme pro Vás nejnovější vydání map všech
šumavských oblastí – Železnorudsko, Povydří a Národní park Bavorský les, Trojmezí a Lipno.
Pro návštěvníky Blatné: když ne/jste v Blatné
poprvé…
Při procházce Blatnou nezapomeňte zajít do
městského informačního centra Ciao… pod věží.
Poskytneme Vám informace o Blatensku, kulturních
pořadech i sportovních akcích ve městě, nasměrujeme
Vás na turisticky zajímavé trasy, vybavíme Vás mapou,
doporučíme Vám, kam si zajít na dobrou blatenskou
baštu a také, kam složit hlavu po pohádkově prožitém
dni v Blatné. A abyste na Blatnou jen tak nezapomněli,
přivezli nějaký ten dárek z cest či o Blatné pověděli
při cestě za hranice našeho regionu, vybrat si u nás
můžete z široké nabídky suvenýrů, pohlednic a knih
z místní produkce.
Těšíme se na Vás. Na ty, kteří u nás ještě nebyli
i na ty, kteří k nám chodí s úsměvem pravidelně. Třeba
na veřejný internet – posadíte se v soukromí a v klidu
si vyhledáte Vaše internetové cíle nebo napíšete či
vytisknete e-mail. Zastavte se u nás…
Krásné jaro Vám přeje
Vendula Hanzlíková a celý Ciao… team
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Drobné památky
Blatenska
V obci Nevželice stojí na nízkém jednoduchém kamenném soklu novodobý litinový kříž
s korpusem Krista.
Pet
Foto J. Jančar, listopad 2008
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Den dětí v MC
Kapřík
Den dětí byl naplánován na 27. května od
15.00 hod v areálu ZŠ Holečkova. Těšili jsme se
na krásné slunečné odpoledne plné her a soutěží.
Bohužel se ochladilo a téměř celé dopoledne
pršelo. Přesto přišlo hodně rodičů a dětí. Kvůli
nejistému počasí jsme začali soutěžemi v herně
a tělocvičně. Děti natáčely kapříky na klacík,
probíhaly opičí dráhu, házely míčkem na cíl,
vymalovávaly obrázky, skládaly puzzle, přebíraly
oříšky. Všechny disciplíny děti hravě zvládaly,
někdy pomohli těm menším rodiče, a tak sladká
odměna nikoho neminula.
Druhá polovina programu se uskutečnila
na školním hřišti, počasí se trochu umoudřilo
a děti mohly vyzkoušet čerstvě zavezený písek.
Brzy bylo celé pískoviště plné báboviček a tu-
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nelů, některé děti písek dokonce i ochutnaly. Na
hřišti se děti projely také na svých tříkolkách
a odrážedlech. Pro zpestření jim p. Karel Zbíral
pouštěl dětské písničky. Děti tančily, zahrály si na
mašinku a ptáčata. Někteří si vyzkoušeli i zpívání
do mikrofonu.
Tuto akci bychom nemohli uskutečnit bez
sponzorů. Děkujeme touto cestou ﬁrmám SPAR
Tvrdý, Jednota COOP, MBM Blatná – p.Žíla za
dodání sladkých odměn pro děti a ﬁrmě Stavebniny Albín Veselý za písek, který budou využívat
děti nejen z mateřského centra, ale i z družiny
základní školy.
Doufáme, že se akce líbila nejen dětem, ale
i rodičům a těšíme se na další společná setkání.
O prázdninách 11. července se uskuteční na zimním stadionu kapříkový den plný vodních her pro
děti i dospělé.
MC Kapřík

Ještě do 28. června potrvá v galerii
Městského muzea v Blatné výstava
obrazů Josefa Synka a interiérových
objektů arch. Vlastimila Tesky

Vajíčka pro ČSSD
Na každičkém náměstí nesou vejce
neštěstí.
Lidé jsou tam sroceni, terč jim dělaj´
socani.
Paroubek už ztrácí ducha, když mu
žloutek teče z ucha.
Koukněte se, Sobotka, schovává se,
sralbotka.
Teď treﬁli Tvrdíka, na brejličky, maníka.
Vaječná už je to válka, teď treﬁli
Zaorálka.
Nejhůř dopad´ David Rath, do smrti je
nechce žrath.
Teď se, hoši, seberem, na volby se
vy..... .
Schováme se v putyce, zatrhnem jim
slepice.
Petr Řezáč

VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDr. Marie Cízová, Hudčice 83, tel. 607 757 109
MVDr. Jiří Šole, Bohmova 451, Blatná, tel. 603 541 555
Olga Vajnerová, Sedlice 150, tel. 722 806 749
Oznamují přemístění veterinární ordinace od 1.května 2008 na adresu
Bohmova 451, 388 01 Blatná
Provozní doba :
Pondělí a úterý:
7.00 - 18.00 hod.
Středa:
7.00 - 8.30 hod, 14.00-18.00 hod.
Čtvrtek a pátek:
7.00 - 18.00 hod.
Sobota a neděle:
7.00 – 8.00 hod.
Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohotovostní
služba 24 hodin denně – tel. 383 422 389.
Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky / včetně vakcinací / je vždy poskytována 20%
sleva.
Možnost se nezávazně informovat o aktuálních cenách léčiv ,vakcinací a běžných chirurgických
zákroků /čipování,kastrace,kýly apod./
Ošetření zdarma – pro chovatele malých zvířat,kteří se momentálně nacházejí v tíživé ﬁnanční
situaci.
Prodej kompletního sortimentu krmiv ,veterinární kosmetiky a chovatelských potřeb pro malá
zvířata za velkoobchodní ceny.Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma.Bezplatná chovatelská poradna.

Dočasné zaváděcí ceny!!

Možnost návštěvy chovatele u nepohyblivých či špatně zvladatelných pacientů.
Více informací na: www.veterinari-blatná.cz, E-mail: veterinari-blatna@seznam.cz

Číslo 11 / strana 12

Blatná 12. června 2009

Ročník 20 (30)

Informace z činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Blatná
Policisté zdejší součásti Policie ČR v květnu
zatím evidují 7 majetkových trestných činů,
z nichž v 5 případech se jedná o krádeže vloupáním do garáží, rekreačního objektu, zahradní
chatky a motorového vozidla.
Za zmínku stojí vloupání do dvou garáží u rybníku „Přední Topič“ v Blatné, ke kterému došlo
od 11. do 15.5.2009 po rozlomení vložky FAB
zámku, přičemž z jedné z garáží neznámý pachatel odcizil detekční UV soupravu pod označením
UV12KIT, která byla uložena v plastovém tmavozeleném kufříku. Kufřík obsahoval UV lampu
s přívodním kabelem, dávkovací soupravu kontrastní látky a vlastní kontrastní látku. Souprava
se používá při opravách klimatizací automobilů.
Odcizením této soupravy byla majiteli způsobena
škoda ve výši cca 8.000,-Kč. K dalšímu vloupání
provedenému stejným způsobem došlo do řadové
garáže v sousedství ulice Podskalská v Blatné
v době od 10. do 24.5.2009, ze které pachatel
odcizil 2 sušáky na prádlo vyrobené ve zdejší
ﬁrmě Leifheit s. r.o., Blatné, čímž majiteli jejich
odcizením byla způsobena škoda ve výši cca
1.560,-Kč. Vzhledem k tomu, že opakovaně od
počátku letošního roku k těmto případům vniknutí
do řadových garáží na celém území města Blatné,
je jejich kontrole zejména v noční době věnována
pozornost ze strany Policie ČR i strážníků Městské policie Blatná.
Samozřejmě ani tento měsíc nezůstaly bez
povšimnutí pachatelů nádrže motorových vozidel
a pohonné hmoty v nich natankované, o čemž
svědčí i případ vloupání do uzamčené nádrže
nákladního automobilu tov. zn. MAN, který byl
zaparkován v areálu blatenského zemědělského
družstva v ul. Čechova, ze které pachatelé „vysáli“ v době od 22. do 25.5.2009 celkem 250

litrů motorové nafty za částku cca 7.750,-Kč. Po
pachatelích uvedené ale i další trestné činnosti
policisté usilovně pátrají. Jak již bylo zmíněno
v dřívějších příspěvcích, řada pachatelů majetkové trestné činnosti „dojíždí“ za svým bezpracným
ziskem do blatenského služebního obvodu ze
sousedních okresů, čímž je významně snížena
možnost jejich pozdějšího odhalení. Jak vyplývá
ze zkušeností policistů, což potvrzují i pachatelé,
vždy se najde dostatek ochotných překupníků kradených věcí, které pak končí mnohdy v bazarech
a zastavárnách ve velkých městech jako je Plzeň,
České Budějovice, Praha, Příbram a podobně.
Daleko méně úspěšní byli v zatím v Blatné
v květnu pachatelé, kteří se rádi vozí v odcizených osobních automobilech. V prvním případě
dne 15.5.2009 kolem 01:00 hodin řidič vozidla
tov. zn. Škoda Octavia nereagoval v obci Lnáře
na hlavní silnici I/20 na výzvu policistů k zastavení, načež následovala “rychlostní vložka“, kdy
policisté toto vozidlo pronásledovali ve směru na
Písek, kdy v obci Hněvkov řidič vozidla odbočil
směrem na obec Mačkov, kde poté za touto obcí
havaroval v louce za železničním přejezdem.
Pomocí přivolaného psovoda se služebním psem
byl v nedalekém křoví vypátrán řidič vozidla i se
spolujezdkyní. Jak bylo následně v policejních
evidencích zjištěno, vozidlo bylo odcizené, navíc
bylo opatřeno odcizenými tabulkami registrační
značky. Mladý řidič nikdy nevlastnil řidičské
oprávnění a navíc bylo po něm vyhlášeno pátrání. Na místě bylo taktéž pojato podezření, že
před jízdou užil zřejmě nějaké návykové látky.
K dokreslení této honičky lze dodat, že místy jel
řidič ve vozidle Škoda Octavia rychlostí 180 km/h,
střídavě zapínal a vypínal světla vozidla a místy
jel zcela v protisměru. Za malý zázrak lze pova-

V závěru lze jen uvést, že s jakýmikoliv informacemi, které by mohly vést ke zjištění pachatelů
dosud neobjasněné trestné činnosti uvedené výše,
je možné se obrátit na každého policistu zdejší
policejní součásti či na strážníka městské policie, popř. lze tuto informaci i anonymně sdělit
na tel. čísla uvedená v předchozím příspěvku
- 606796219, 383422005 nebo na tísňovou linku
158. Děkujeme předem za spolupráci a ochotu
pomoci v boji proti kriminalitě.
Za Obvodní oddělení Policie ČR Blatná
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček

OZNAMUJI, ŽE BYLO OTEVŘENO
OBCHODNÍ MÍSTO
ČESKÉ POJIŠŤOVNY, a.s.,

Poděkování
Dne 5.6.2009 proběhl na zimním stadionu
2. ročník akce „Bavíme se společně“, kterou
pořádalo Sdružení rady rodičů a přátel ZŠ
J.A.Komenského v Blatné.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří naši akci podpořili, především
TJ Blatná za pronájem zimního stadionu,
Technickým službám Blatná, Restauraci
V Sokolovně, panu Zbíralovi za ozvučení
a moderování akce spolu s Martinem Drábem,
žákům 8.A ZŠ J.A.Komenského v Blatné za
organizování soutěží pro nejmenší a samozřejmě soutěžícím a pedagogům ZŠ J.A.Komenského a ZŠ T.G.Masaryka v Blatné, kteří
vystoupení připravovali. Finanční prostředky
z dobrovolného vstupného budou použity na
mimoškolní aktivity dětí ZŠ.

žovat skutečnost, že v té době nejelo v protisměru
žádné jiné vozidlo
Úspěšní byli policisté i dne 22.5.2009 rovněž
v brzkých ranních hodinách, kdy při kontrole
os. automobilu tov. zn. VW Golf v ul. Písecká
v Blatné bylo zjištěno, že toto vozidlo bylo rovněž
odcizeno a to v měsíci květnu v Písku. Předmětem
dalšího šetření bude zodpovězení otázky, zda řidič
vozidla je i pachatelem jeho odcizení. Další mladý
muž, který rovněž nikdy nevlastnil žádné řidičské
oprávnění, byl policisty zjištěn při dopravní kontrole u obce Lnáře dne 10.5.2009 v odpoledních
hodinách, kdy použil k jízdě osobní automobil
tov. zn. Škoda Favorit. Že řízení vozidla bez
oprávnění patří k jeho oblíbeným činnostem, dokresluje stejný případ o 10 dní dříve z 30. dubna,
kdy rovněž v obci Lnáře řídil tentokrát osobní
automobil tov. zn. Peugeot. V těchto případech
bude pachatel stíhán pro trestný čin řízení vozidla
bez řidičského oprávnění dle ust. § 180d; trest.
zákona. Tento „neřidič“ je ostatně policistům
obvodního oddělení dobře znám, neboť má již
za sebou vcelku pestrou trestní minulost včetně
výkonu trestu odnětí svobody.

NÁM. MÍRU 105, BLATNÁ.

Zde Vám bude poskytnuto bezplatné
poradenství k veškerým produktům
České pojišťovny, a.s.
(pojištění životní, majetkové, odpovědnostní, povinné a havarijní pojištění
vozidel, cestovní pojištění, penzijní
připojištění a investice do podílových
fondů)

SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ
- auto-moto plasty+ošetření
- plastové výrobky v domácnosti, na
zahradě, dětské hračky
MERHAUT Zdeněk
Chlum 72, Blatná

Tel.: 777 221 532

Otevírací doba
Po
8.00 – 17.00
Út 12.00 – 15.00
Stř 12.00 – 17.00
Čt
8.00 – 16.00
KDYKOLIV po tel. dohodě:
603 585 280 – JOSEF BATISTA

AKCE LÉTO 2009
Kapela „K�e�ový žíly (K�Ž)“ Vás zve k letnímu posezení v sobotu 4. 7.
2009 od 18. hod. p�ed hajanskou hospodou U �ápa. P�ij�te si
poslechnout zhudebn�né verše básník� mrtvých i živých!

Za uzavření dětského pojistně – spořícího produktu
S L U N Í Č K O – ZÍSKÁTE BONUS
500,- Kč

Ročník 20 (30)
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Přespolním návštěvníkům bude k dispozici stanové městečko SSM včetně
kvalitního hygienického zázemí.
Pro případ deště bude velká část areálu zastřešena!
Neděle 21.června 2009
12.00 – 19.00h - Jam v jámě lvové v Hospodě u Datla
I letos proběhne nedělní dofestivalování! Tentokrát to pojmeme jako ne(z)řízený
jam. Každý kdo si chce zajamovat, nechť přijde! Jsou vítání umělci všeho druhu
– hudebníci, mimové, básníci a další skrytí talenti! Těšíme se na Vás!
Kompletní informace o festivalu naleznete na webových stránkách www.
blatensky-fest.cz. Vstupenky na celý festival je možné zakoupit v předprodeji za
výhodnou cenu 240 Kč v Hospodě u Datla a v Restauraci Sokolovna. Předprodej
končí 17.června!

KOMPLETNÍ PROGRAM
(www.blatensky-fest.cz)

Pátek 19. června 2009
Zimní stadion:
15.00 – 15.40h BABIČČIN POŠEVNÍ SEKRET (nářez)
15.55 – 16.30h PARALLEN (punk)
16.45 – 17.20h PHANTOMS ON FIRE (punk rock´n´roll)
17.35 – 18.15h X-LEFT TO DIE (rock/bluecore)
18.30 – 19.10h QUEENS OF EVERYTHING (punk rock´n´roll)
19.25 – 20.05h COLP (metalcore)
20.20 – 21.00h FUNKCE ŠROUBU (punk/hardcore)
21.30 – 22.10h UŽ JSME DOMA (experimental punk)
22.25 – 23.20h ELECTRÏCK MANN (hardcore/alco-rap)
23.35 – 00.20h SLAPDASH (rock´n´roll)
00.35 – 01.15h UNIFICTION (alternative agro speed)
01.30 – 02.30h ANČA BAND
Kinosál Sokolovny:
Výstava fotograﬁí Kamfo Blatná – Blatenský fest 2008 – fotograﬁe z minulého
ročníku
(otevřeno 15.00 – 21.00h – vstup zdarma)
V Kuželně nebo před Kuželnou:
18.00h Loutkové divadlo pro děti i dospělé Davida Flandery a Vojty Kováře
(vstup zdarma)
Městské Muzeum:
Výstava Česká kytara – světová unikátní sbírka českých elektrických kytar
(otevřeno 9.00-12.00h, 13.00-16.00h)
Sobota 20.června 2009
Zimní stadion:
12.00 – 12.35h OVERSIGHT (hardcore)
12.50 – 13.25h GANG SINATRA (punk pop)
13.40 – 14.20h PANKIX (indie rock)
14.35 – 15.15h SPS (punk)
15.30 – 16.10h HOUPACÍ KONĚ (indie rock)
16.25 – 17.05h TICHO DE PRÉ CUPE BAND (rock´n´roll folk)
17.20 – 18.00h HC3 (nu-metal/aleternative)
18.15 – 18.55h KILLING OPTION (SLOVINSKO) (metalcore)
19.10 – 19.50h PRVNÍ HOŘE (post hardcore/crossover)
20.05 – 20.45h STATUS PRAESENTS (metalcore)
21.00 – 22.00h TLESKAČ (ska)
22.15 – 23.05h LOCOMOTIVE (metalcore)
23.20 – 00.05h TIMUDEJ (ska)
00.25 – 01.10h 5 FOOT ASSASINS (USA/IRL) (rockabilly)
01.25 - 02.30h MALÁ BÍLÁ VRÁNA (Etno punk)
13.25h a 18.00h Exhibice rekordmana na cirkusové jednokolce
Petra Beneše
Kinosál Sokolovny:
Výstava fotograﬁí Kamfo Blatná – Blatenský fest 2008 – fotograﬁe z minulého
ročníku
(otevřeno 11.00 – 20.00h – vstup zdarma)
V Kuželně nebo před Kuželnou:
11.00h a 17.00h Loutkové divadlo pro děti i dospělé Davida Flandery a Vojty
Kováře (vstup zdarma)
Městské Muzeum:
Výstava Česká kytara – světová unikátní sbírka českých elektrických kytar
(otevřeno 9.00-12.00h, 13.00-16.00h)

Ceny vstupenek na Blatenský fest 2009:
Předprodej na 2 dny – 240 Kč (do 17.6. 2009)
Na místě v pátek (1 den) – 180 Kč
Na místě v pátek na 2 dny – 330 Kč
Na místě v sobotu (1 den) 220 Kč
Děti do 12 let zdarma
Vozíčkáři a jeden jejich doprovod mají vstup zdarma
Martina Žáková

Skupina Tleskač - největší hvězda festivalu.

Provozovna: Pila Nový Dvůr, Kocelovice 48, tel. 383 420 330

Nabízí od 1.1.2009 tyto služby:
 prodej stavebního řeziva
 zakázkové krovy
 hranoly, latě, prkna, plaňky

 paletové přířezy
 impregnace

Zakázky zhotovíme do 10ti dnů nebo podle dohody.

Jaký víkend tentokrát?
Švédský!
Občanské sdružení Nobiscum Humanitas pokračuje
v tradici představování ukázek evropských kultur

Po víkendech řeckém, slovenském, rakouském a (ve spolupráci s agenturou RERA a Městem Blatná) evropském jsme tentokrát díky blateňákovi,
RNDr. Janu Károvi, který je velvyslancem České republiky ve Švédsku,
získali kontakty v této severské, pro mnohé z nás méně známé zemi.
Jistě, známe švédské hokejisty (máme s nimi mnohé neblahé zkušenosti),
známe IKEU, Pipi dlouhou punčošku, švédské stoly, Grippeny, Bergmannovy
ﬁlmy, švédské lyžaře a tenisty, ono se toho vlastně najde dost, ale přesto je
pro nás Švédsko stále poněkud exotické.
Teď tedy budeme mít možnost poznat i něco z lidových tradic a hlavně
setkat se osobně se švédskými občany.
Akce je připravována na poslední prázdninový víkend, to je 28. - 30.
srpna a bude se, samozřejmě, konat v zámku Blatná.
Součástí programu budou i různé soutěže pro děti i dospělé o zajímavé
ceny. Tak se připravujte! Holčičky budou např. soutěžit o nejvýstižnější
„Pipi, dlouhou punčošku“, kluci se mohou předvést jako vikingové a všichni
dostanou příležitost pochlubit se svými znalostmi o Švédsku.
O dalších aktivitách budeme ještě informovat v BL.
B. Malinová
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Technické služby města Blatné s.r.o.
zvou všechny zájemce

na „Den otevřených dveří“ v sobotu dne 27.června 2009 od 9 do 12 hodin.
Zájemci si mohou prohlédnout:
prostory krematoria, obřadní síně a pohřební služby
na novém hřbitově, Buzická ulice.
V loňském roce byla provedena generální rekonstrukce pece a vybavena
kancelář pohřební služby.V letošním roce byla opravena obřadní síň a interiér
vyzdoben novou květinovou dekorací.

Ko�árky - hluboké, sportovní i golfky
Autoseda�ky – nové i použité
židli�ky, chodítka, postýlky, oble�ení ...

KOMISNÍ PRODEJ
PO – PÁ 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
SOBOTA 9:30 - 11:30
J.P.Koubka 81, Blatná, Tel: 724773949
(v budov� vedle GE Money Bank)

www.bazar-kocarky.cz
ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

MVDr. Viktor Stošek

VETERINÁRNÍ ORDINACE BLATNÁ

tel. 383 393 019, mob. 603 863 933
e-mail: viktor.stosek@tiscali.cz, www.veterina.blatna.cz
Na Tržišti 727, Blatná

ORDINAČNÍ HODINY Po - Pá
7.00-8.00
8.00-12.00

asistentka: vakcinace, čipování (lékař na telefonu)

veterinární lékárna a obchod (krmiva, doplňky, potřeby)

14.00-18.00
Mimo ordinační hodiny + so+ne na tel.: 603 863 933.
Nové přístrojové vybavení: VYŠETŘENÍ KRVE - krevní obraz,
biochemické vyšetření - výsledky do 5 min.
RTG
DIGITÁLNÍ ULTRAZVUK
STOMATOLOGIE - ULTRAZVUK NA ZUBNÍ KÁMEN,
ZUBNÍ VRTAČKA
OTOSKOP - vyšetření uší
ORTOPEDIE - jednoduché zlomeniny, ﬁxace
DIGITÁLNÍ VÁHY
Další:
LARYNGOSKOP, ENDOSKOP, REFRAKTOMETR,
GLUKOMETR, AMBU VAKY
Podrobnější informace na: www.veterina.blatna.cz

Ročník 20 (30)
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Provádím opravy oděvů, úpravu délky,
výměny zipů u všech druhů oděvů,
šití lůžkovin, závěsů, zaclon, atd.
Blatná, naměstí Miru 101,
mob. 608 157730.

Pronájem 2+kk v Sedlici od
září, tel.721435770
FINANČNÍ PORADCE S MNOHALETOU PRAXÍ V OBORU
NABÍZÍ BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
V OBLASTI HYPOTÉK

KRMIVA MAŠEK

sm�si ZZN + další krmiva pro:
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby,
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

Kontakt: ZPohanka@servis.cpoj.cz
777 266 292

Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11
dovezeme – objednávejte na

AUTOŠKOLA – PETR ŘEZÁČ

prodejna v areálu sila Blatná

Podle § 48. Zákona č.374/2007Sb. je
pravidelné školení držitelů prof. průkazu stanoveno v rozsahu 7 hodin
v každém roce.
Pro ty, kteří dosud nevlastní profesní
průkaz řidiče, je vstupní školení v rozsahu 140 hod (nad 21 let u C a nad
23let u D), nebo 280 hod (18-21 let u C
a 21 až
23 let u D).

NEJNIŽŠÍ CENY

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

�383423982; 736767624

…kvalita�ze
zem��bavlny�…
tel.�605�247536
AKCE PRODLOUŽENA DO VYPRODÁNÍ
SKLADOVÝCH ZÁSOB !!!!!
otev�eno: pond�lí, st�eda, pátek
10.00 - 12.00
14.00 - 16.00 hod.
tri�ka od

��������45,00�K�

polokošile od

��������70,00�K�

tepláky dámské

��������80,00�K�

župany S - XXL

������599,00�K�

ru�ník 50x100 cm

��������45,00�K�

osuška 70x140 cm

��������95,00�K�

osuška 100x180 cm

������190,00�K�

Naše autoškola tyto školící kurzy
zajišťuje.
Kontakt: AUTOŠKOLA-Petr Řezáč
Na Obůrce 242
388 01 BLATNÁ
as.rezac@seznam.cz
www.autoskola-rezac.wz.cz
Tel.: 724 023 573

najdete� nás�:
�echova �ul.�1299, 388 01�Blatná
areál�firmy�S�Transport
sm�r�Skali�any, Mirovice,�Praha

Te
Te
l .l:. :3 3
88
304 4
22
234 6
23
64
mo
ob
m
biill:: 6
60
077 7
76
600 4
40
077

nebo: AUTOŠKOLA PELLA s.r.o.
Volyňská sil. 2
386 01 STRAKONICE
frnoch@pella.cz
Tel. : 383 321 136
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St�ední odborné u�ilišt�

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení t�chto prací:
��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových
automobil� v�etn� kontroly
a se�ízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
��servis klimatizací vozidel
��m��ení emisí zážehových
i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy
vozidel na technickou kontrolu
��opravy traktor� a zem�d�lské
techniky
��základní kurzy sva�ování,
doškolování a p�ezkušování svá�e��
��stravovací služby
P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333
Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Otevřeno:

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě

Hajany 15

Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214

�

�
�
�
�

�

�

�

Allianz povinné ru�ení
Nejnižší ceny povinného ru�ení platné od 1.1.2009
Osobní a nákladní automobily do 3,5t

Ro�ní pojistné
limit pojistného pln�ní
35/35 mil. K�

Do 1 000 ccm v�etn� nebo na el. pohon
Do 1 350 ccm v�etn�
Do 1 850 ccm v�etn�
Do 2 500 ccm v�etn�
Nad 2 500 ccm

1 343 K�
1 613 K�
2 330 K�
3 601 K�
5 083 K�

Ceny platí pro fyzické osoby starší 40 let s trvalým bydlišt�m ve m�stech a obcích do 90 000 obyvatel
s bonusem 45 % a v�rnostním bonusem 10 % za sjednané životní pojišt�ní, penzijní p�ipojišt�ní
nebo pojišt�ní majetku a odpov�dnosti ob�an� u Allianz.

Petr Bernas, pojiš�ovací kancelá� v Blatné, Purky�ova 264, tel.: 383 421 001
Provozní doba: Po-Pá 8.00-12.00, 13.00-17.00
Allianz - stojíme p�i Vás

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
MUDr. Chvalové

● trvalá úprava váhy
vhodné i pro vyšší nadváhu
● úprava stravovacích návyků
● cílená výživa pro sportovce
● prevence civilizačních chorob bez
použití léků
● instruktážní poradenství péče o pleť
a líčení
Konzultace Centrum MUDr. Chvalové
Tel: 605 101 667

NEJLEVNĚJŠÍ
VRTANÉ
STUDNY
�
�

REALIZACE KOUPELEN
& Stavební činnost

��������

������������������������������������
������������������������
�������������������������� ����������������
���������������������
��������������������������� ���
����� �����������������������
����������� ����
����������������

�� ������������ ��������� ��������� � ��
����������������������������������
���������������

�������������� ��� ������������������� ��� ������
�
����������������������������������������������������

��������������������������������������������������

Pronajmu byt 2+1 v Blatné s balkonem.
Tel.605745449



603959292
Pronajmu garáž v Blatné .
Tel. 737540308

Přijmu pracovníky na
ostrahu závodu, vhodné pro
část. invalidní důchodce.
Pracoviště Blatná.
Tel: 774 165 771.

> Kompletní rekonstrukce
> Obklady a dlažby
> Instalatérské a topenářské práce
> Sádrokarton
> Rekonstrukce bytového jádra
> Zednické práce

A
RP
MA

��
��
��
��
��
��
��
��

�����������
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Tel.:
Patrik Flachs 731/466 512
Marek Ředina 737/667 198

.MARPA.

Blatná

Prodám zděný byt 2+1 v Blatné
Garáž, balkón, pěkný stav.
Tel: 720 756 570
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Pátek 12. června – sokolovna 8,00 hod.

GALAKONCERT žáků ZUŠ
pro školy

Pátek 12. června – zámek Blatná 19,00 hod.

SWING TRIO AVALON

Pořádá Občanské sdružení Duhové ještěrky

Městské muzeum – I. patro

ČESKÁ KYTARA

Otevřeno denně kromě pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
Výstava potrvá do 28. 6. 2009
Městské muzeum – II. patro

U STOLU

J. Synek – obrazy a V. Teska – interiérové
objekty
Otevřeno denně kromě pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
Výstava potrvá do 28. 6. 2009
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ZMĚNA TERMÍNU!!

MAČKOVSKÉ BIKE ELDORÁDO

TATO AKCE SE PŘEKLÁDÁ NA MĚSÍC
SRPEN - TERMÍN BUDE UPŘESNĚN V POUŤOVÉM ČÍSLE BL.
Připravujeme na červenec a srpen:
Countryfest
Koncert v kostele
Blatenská pouť
Švédský víkend
Nahošínský triatlon
Hon na lišku
Výstavy: J. Krátký
P. Štěpán a I. Žáček
Příroda Blatenska

Pátek 12. června od 14,00 hod. a sobota
13. června od 9,00 hod.– tř. J.P. Koubka

OSLAVY 130. výročí založení SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

- námětové cvičení, ukázky z výcviku mladých
hasičů, výstava požární techniky, soutěže…
Hudba Z. Koubka
Občerstvení zajištěno
Sobota 13. června – blatenské nádraží 11,00
hod.

OSLAVY 110. výročí ŽELEZNICE NA
BLATENSKU

- příjezd parních vlaků ze Strakonic a Nepomuka, výstava lokomotiv, bojové umění musado
(předvede armáda ČR), zábavný program – kapela
Josefa Švejka …
Občerstvení zajištěno
Čtvrtek 18. června – sál ZUŠ

OSLAVY 60. výročí založení ZUŠ

9,00 – 15,30 hod. Den otevřených dveří – hudební ukázky žáků, výstava z historie školy
Výstavy:
Sobota 13. června – zámek Blatná
27. ročník

Mapový okruh BLATENSKÁ RŮŽE

- výstava fotograﬁí z celostátní soutěže fotoklubů
Vernisáž výstavy v 10,30 hod.
Otevřeno soboty a neděle od 10 – 12, 13 – 17
hod. do 6. července 2009

Program kina červen 2009

Pátek 12. 6. ve 20:00 hod.
Pohádka, etnický, historický ČR, Maďarsko,
SR, 2009, 122 minut, v českém znění

CINKA PANNA

/Bontonﬁlm/
Cikánské melodie a láska.
Dobrodružný pohádkový příběh o cikánské
muzikantce z 18. století.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 17. 6. v 19:00 hod.
Komedie, rodinný ﬁlm USA, 2009, 115 minut,
s titulky

MARLEY A JÁ

/Bontonﬁlm/
Jak všechno změnil jeden pes.
Rodinný ﬁlm, přičemž do rodiny se počítá
v neposlední řadě i pes. Hrají Owen Wilson
a Jennifer Anistonová.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Pátek 19. 6. ve 20:00 hod.
Fantasy, sci-ﬁ USA, 2009, 95 minut, s titulky

MĚSTO EMBER

/Bontonﬁlm/
Cesta v čase a pod povrchem Země.
Sci-ﬁ dobrodružství dvou teenagerů ve světě,
který zmizel z povrchu Země.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 24. 6. v 19:00 hod.
Horror USA, 2009, 87 minut, s titulky

NENAROZENÍ

/Bontonﬁlm/
Když tě pronásleduje dybuk...
Dybuk je démon nebo duše mrtvého člověka.
Vtělí se do živé osoby a ovládá její chování. Zahnat jej lze jen při náboženském obřadu.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 26. 6. v 17:30 hod.
Animovaný, pohádka USA, Velká Británie,
2009, 100 minut, v českém znění

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI

/Bontonﬁlm/
I malá myš může být velkou.
Digitálně animovaný ﬁlm o malém hrdinovi
s velkým srdcem – z myšího světa.
Vstupné 65,- Kč

Mládeži přístupno
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Město růží ovládli
průkopníci triatlonu

Blatná - Ve městě bylo ono slunečné sobotní
odpoledne velmi živo. Konal se zde totiž v pořadí
3. ročník blatenského triatlonu, který pořádá zdejší sportovní klub SCV Blatná. Na 58 závodníků
a závodnic čekalo 750 metrů plavání ve zdejším
rybníku Pustý, 20 kilometrů jízdy na kole a 5
kilometrů běhu. Do Blatné zamířili triatlonisté
a triatlonistky z různých koutů Jihočeského kraje,
nechyběli tu ani pražští zástupci a jeden reprezentant Zlína. Svá želízka v ohni měli pochopitelně
i pořadatelé, konkrétně se jednalo o Jaroslava
Pudila ze Strakonic, Pavla Iru z Radomyšle, Jiřího Kahudu ze Strakonic a Ondřeje Šejvla ze
Strakonic, který si tady v Blatné odbyl triatlon
jako čerstvý nováček klubu.
Pastvou pro oči byla především první disciplína, kterou ze břehu napjatě sledoval početný
dav diváků. Plavci museli dvakrát obeplavat
prostor vytyčený žlutými nafukovacími bójemi.
Po vyběhnutí z vody se co nejrychleji oblékali do
sportovního oblečení a obouvali boty, aby se poté
chopili kol, na silnici nasedli a vyrazili směrem na
Bělčice. Druhé depo pořadatelé zřídili ve dvoře
místní hospoda „U Datla“- tam závodníci odkládali kola a přezouvali cyklistické tretry za běžecké
boty, aby absolvovali závěrečnou disciplínu.
Nafukovací brána před hospodou pak vítala ty,
kteří měli náročnou fyzickou „ torturu“ za sebou
a mohli se věnovat relaxaci a odpočinku.
Osmnáctiletý Ondřej Šejvl ze Strakonic, poprvé reprezentující SCV Blatná, zvládl domácí
závod na výbornou a mohl být sám se sebou
spokojený: „Mně logicky nejvíc vyhovovalo
plavání, protože jsem ho deset let dělal závodně.
Určitý handicap jsem měl s cyklistikou, protože
jsem na rozdíl od ostatních jel na horském kole.“
Ondřej si měl možnost tento náročný druh sportu
už vyzkoušet v minulosti: „ Zúčastnil jsem se
už duatlonů v Tálíně a v Dubném, také triatlonů
v Prachaticích a „Železného muže“ v Radomyšli.“
Ondřej má mnoho společného s vodními sporty,
protože je mimo jiné registrovaný ve vodním pólu.
V žákovské a dorostenecké kategorii dokonce se
svým týmem získali dvakrát titul mistra republiky.
„I když plavání je moje „parketa“, dnes jsem přece
jenom poznal na vlastní kůži, že mezi vodou v bazénu a rybníku je podstatný rozdíl. Dostal jsem
tady dnes lekci“, přiznává na konec monologu
mladý sportovec.
Svůj start na blatenské půdě si pochvaloval
další zástupce SCV Blatná – Jiří Kahuda ze Strakonic: „I když venku panovalo pořádné horko,
což já obecně špatně snáším, dneska mi to ani
nepřišlo, nezažil jsem ani jednu krizi, výkon
odpovídal tréninku. Po doběhu jsem cítil zdravou
únavu. Co se týče dalších závodů v téhle sezóně,
věřím v postupné zlepšování výkonnosti.“
Pavel Ira z Radomyšle pro SCV Blatná vybojoval ve své věkové kategorii bronz a vážil si ho
tím více, že měl za sebou dlouhou nucenou pauzu
vyvolanou nepříjemným zraněním nohy: „Já jsem
se do Blatné vyloženě těšil. Byl jsem nadšen
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všudypřítomnou srdečnou atmosférou a taky mě
potěšila změna trasy.S podaným výkonem jsem
spokojený a mám radost, že se nás tu sešla na
jednom závodě téměř kompletní parta triatlonistů
z mateřského klubu.“
Až z Jindřichova Hradce se na 3. ročník blatenského triatlonu vypravil devětatřicetiletý Zdeněk
Musil: „Počasí jste měli jako na objednávku, akorát ten protivítr byl nepříjemný. Trasa se mi moc
líbila. Co se týče mého výkonu, mohlo to být lepší,
ale je teprve začátek sezóny. Ročně absolvuju tak
patnáct přeborů a mou nejoblíbenější disciplínou
je bezesporu cyklistika.“

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo zhruba v šestnáct hodin na dvoře blatenské
hospody „U Datla.“ Ceny předával za město
Blatná místostarosta Bohuslav Navrátil, který na
závěr akce prohlásil: „Náš Městský úřad oceňuje
konání takového sportovního podniku a všichni
bychom si jistě přáli, aby se z toho stala tradice.
Těší nás, že se blatenského triatlonu účastní místní
sportovci, kteří hájí čest města a že se vždycky
najde zařízení, které poskytne akci zázemí.Chtěl
bych poděkovat všem, kteří přípravě třetího ročníku blatenského triatlonu věnovali čas a energii,
především řediteli závodu Radku Řebřinovi
z Blatné , jeho rodičům a jeho pravé ruce Matěji
Slováčkovi.“

Výsledková listina
M1:
1. místo- Jan Zikmund / EON Triathlon Team /
2. místo- Marek Novotný / EON Triathlon Team /
3. místo- Jakub Lemberka / EON Triathlon Team /
M2:
1. místo- Martin Novák / TC Vaněk JH /
2. místo- Tomáš Bednář / Gold service Pelhřimov /
3. místo- Jan Beran / Slavia VŠ Plzeň /
M3:
1. místo- Jaroslav Brynda / labe triku /
2. místo- Matěj Valtr / Triva Praha /
3. místo- Pavel Zinner / EON Triathlon Team /
M4:
1. místo- Radek Uhlíř / Strnad Cyclo Team /
2. místo- Jaroslav Pudil / SCV Blatná /
3. místo- Pavel Ira / SCV Blatná /
M5:
1. místo- Hynek Okleštek / SK TT Kovosvit Tábor /
2. místo- Petr Matouš / TT Tálín /
3. místo- Jan Vopat / TK Český Krumlov /
Z1:
1. místo- Veronika Lauberová / EON Triathlon Team /
2. místo- Věra Hoštičková / Šutry Prachatice /
Závodník SCV Blatná Jiří Kahuda
3. místo- Tereza Mašínová / DD Blatná /
probíhá cílem.
Z2:
1. místo- Eva Kolomazníková / SK TT Kovosvit Tábor /
2. místo- Věra Hořejší / EON Triathlon Team /
3. místo- Martina Šafaříková / DD Blatná /
Vladimír Šavrda

Za zelenými stoly

Jiho�eský krajský p�ebor

Po roce se stolní tenisté TJ Blatná „A“ vrací
zpět do divize, když v silné konkurenci vyhráli
jihočeský krajský přebor mužů. „Áčko“ utrpělo
v krajském přeboru pouze tři porážky, ve Studené a v Táboře (Pojbuky) těsně podlehlo 9:7
a 9:8 a na derby v Protivíně utrpělo porážku 9:4.
V ostatních mistrovských utkáních získalo plný
počet bodů. „A“ tým hrál ve složení Jiří Černý, Pavel Ounický, Jan Trefný a Jan Fleissig. Tým „B“,
kam patří Jiří Mls, Luboš Kallmünzer, Miroslav
Schwarz a Pavel Mls ml., se s dvěma porážkami
stal překvapením jihočeské krajské soutěže (I.A
tř.) a postoupil z prvního místa do krajského přeboru. „Céčko“, hrající okresní přebor ve složení
Josef Hornát, Pavel Mls st., Jiří Štědroňský, Milan
Prček, spolu s dorostenci Matějem Vavřincem,
Danielem Maňhalem, Petrem Jeníčkem a Markem
Rojíkem, skončilo na pěkném čtvrtém místě.
Luboš Kallmünzer, reprezentující blatenský stolní
tenis na mistrovství ČR tělesně postižených, se
v 10. skupině probojoval až do ﬁnále, kde prohrál
těsně 3:1 na sety a obsadil vynikající 2. místo.
Tato sezóna se „blateňákům“ za zelenými stoly
opravdu vydařila. Rádi bychom tímto poděkovali
sponzorům: Blatenská ryba s.r.o. a SporkNet,
Blatná. Dále děkujeme p. Mgr. Jiřině Karlíkové,
ředitelce ZŠ J. A. Komenského a panu školníkovi
za hrací prostory a vstřícnost.
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Další foto Blatenských mažoretek

Radost z dobrého výkonu.

Mažoretky PREZIOSO TJ Sokol Blatná pokračování foto z 1. strany
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Blatenská ryba s.r.o.

A KC E

Od 1.6.2009 můžete v naší podnikové prodejně nakoupit
mražené zboží jednotlivě (většina sortimentu). Například :
RYBY: Losos celý mražený vac
78,-/kg
Candát celý mražený
158,-/kg
Pstruh mražený vac 450g
45,-/ks
Tuňák steak mražený vac
185,-/kg
Pangasius mražený 1kg
82,-/kg
Pangasius mražený 5kg
79,-/kg
Makrela mražená kuchaná
59,-/kg
UZENÉ: Amur uzený
12,90/10dkg
Makrela uzená
7,90/10dkg
MASO: Kuřecí prsa mr. 2kg
105,-/kg
Krůtí prsa mražená vac
109,-/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg
78,50/kg
Kuřecí čtvrtky mražené 10kg
44,50/kg
Kuře na grill cca 10kg
36,-/kg
ZELENINA A OSTATNÍ:
Čínská zeleninová směs 2,5kg
28,50/kg
Mochovská zelenina 2,5kg
21,50/kg
Jahody mražené
49,-/kg
Hranolky 2.5kg
18,-/kg
Sýr eidam 30% cca 2,5kg
79,50/kg
Borůvky
95,-/kg
Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého zboží dle denní nabídky
za nejnižší možné ceny.

Triatlon
Holubov - 4. závod jihočeského poháru v triatlonu 6.6.2009 na tratích 0,750-25-5, celkovým
vítězem se stal J. Pudil (SCV Blatná) 1:09:01
a v ženách Š. Grabmullerová (BH TT ČB) 1:13:42,
J.Kahuda (SCV Blatná) celkově obsadil 5. místo
a 2. místo v kategorii.

Výzva pro příznivce cykloturistiky

Semiﬁnále POMS MČR 2009.

Pojeďte Západočeským regionem
V sobotu 20. června se uskuteční další ročník zajímavé cykloturistické
akce „Západočeským regionem za 17 hodin“. Sraz zájemců z našeho regionu
je v sobotu 20. června v sedm hodin před blatenským obchodním domem
Labuť. Tam obdrží veškeré informace. Na výběr jsou trasy od 120 kilometrů
do 360 kilometrů.
Vladimír Šavrda

Buzický bejk má
letos jubileumzařve už
popatnácté

Populární turnaj v malé kopané „Buzický bejk“ oslaví
letos své patnácté narozeniny.
15. ročník se uskuteční v sobotu 27. června na fotbalovém
hřišti za Buzicemi. Prozatím se
zaregistrovalo šestnáct mužstev.
Začíná se v osm hodin ráno. Po
celý den je zajištěno občerstvení, součástí akce bude pečení
prasete a hudební produkce.
Srdečně zvou pořadatelé!
Semiﬁnále POMS MČR 2009.

Vladimír Šavrda
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